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سخن رئيس كل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن. 

طي سال هاي گذشته، شاهد تكوين تدريجي » نظام اقتصادي يكپارچه جهاني« بوده ايم. 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعيت متفاوتي از كسب و كار را در اين 
سال ها در پي  داشته است. از يك سو توسعه ارتباطات و دسترسي گسترده مشتريان به 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و » خواست هاي« آنها را تحت تأثير قرار داده و از 
سوي ديگر توليد مبتني بر فناوري پيشرفته و روش هاي اصالح شده، امكان پاسخ گويي به 

تقاضاهاي متنوع و متغير مشتريان را فراهم نموده است. 
نقش تعيين كننده عوامل توليد در معرفي محصول، به ويژه محصوالت جديد، اكنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضايت مشتري و بازار داده است. اين وضعيت، پارادايم حاكم بر 
بازار و فرصت ها و  بازار تغيير داده و نقش تعيين كننده  بازار را به نفع  روابط صنعت ـ 
محد وديت هاي آن را به جاي توليد و فرصت ها و محدوديت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  آنگاه ضرور ت مطالعه و شناخت  بيافزاييم،  نيز  را  بازارها  اين مهم، جهاني شدن 
بخش هاي آن و راهكارهاي بازاريابي براي كسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبي 

نمايان مي شود.
تعدد و تنوع عوامل محيطي مؤثر بر موفقيت كسب و كارها، به ويژه در بازارهاي جهاني، 
نسبت به گذشته كه قلمرو فعاليت ها محلي و ملي بوده، بسيار بيشتر است. امروزه شناخت 
اين عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلي بنگاه به دليل تأثير گذاري آنها در تحليل هاي 
مربوط به فرصت هاي كسب و كار مقدم است. به همين دليل مديران سازمان ها بايد عناصر 

غيرقابل كنترل محيطي را شناخته و آنها را تا آنجا كه ممكن است، مديريت نمايند. 
به  كنترل  غيرقابل  عناصر  وسيله  به  نامطمئن  كار، شرايط  و  تمام محيط هاي كسب  در 
وجود مي آيد و هر بازار جديد، مجموعه عوامل غير قابل كنترل خاص خود را نيز به آن 
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اضافه مي كند. مدير موفق برنامه  بازاريابي خود را به نحوي طراحي مي كند كه بهتر بتواند 
با شرايط نامطمئن محيط كسب و كار منطبق شود. 

مهم ترين عوامل غير قابل كنترل محيط بين المللي عبارت اند از: 
عوامل سياسي ـ قانوني.  � 

عوامل فرهنگي. � 
عوامل اقتصادي. � 

زیر ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غيره. � 

تالش همه بنگاه ها براي دسترسي به اطالعات مربوط به عناصر غير قابل كنترل محيطي، 
مستلزم صرف هزينه و ايجاد مخاطرات ناشي از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
شده است. به اين جهت و در راستاي حمايت از شركت هاي ايراني، براي ورود و كسب 
انتشار  و  تهيه  به  اقدام  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  بازارهاي خارجي،  در  آنها  موفقيت 

مجموعه كتاب هايي با عنوان »راهنماي تجارت با كشورها« نموده است. 
در گردآوري و تدوين اطالعات اين كتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقيق و به روز، با 
بهره گيري از منابع اطالعاتي موثق در  اختيار خواننده گرامي قرار گيرد. به دليل تغييرات 
نسبتاً سريع، اين اطالعات در فاصله هاي زماني مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با اين حال، اين دقت ما را از رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران محترم 
بي نياز نمي كند و از هرگونه راهنمايي و تذكر صاحبان فكر و فعاالن عرصه تجارت خارجي 

ايران استقبال مي نماييم.
در پايان الزم مي دانم از همكاري همه دست اندركاران تهيه و توليد مجموعه كتاب هاي 
حاضر به ويژه جناب آقاي رضا توفيقي، »معاونت بازاريابي و تنظيم روابط سازمان« و كليه 
كارشناسان سازمان كه با اين مجموعه همكاري نموده اند، كمال تشكر و قدرداني را بنمايم. 
همچنين از سركار خانم فرشته  سعيدا و همكاران شركت چاپ و نشر بازرگاني به خاطر 

تالش هاي ايشان در طراحي و توليد اين مجموعه سپاسگزارم.
                                             بابك افقهي   

                                           معاون وزیر و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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در اين بخش، اطالعات پايه  اي كشور كويت شامل موقعيت 
جغرافيايي، مساحت، همسايگان، جمعيت، شهرهاي مهم، 

واحد پول و تفاوت زمان با ايران ارايه مي  شود.  

 �نام رسمي كشور 
كويت1 

 �موقعيت جغرافيايي
و  آسيا  قاره  غربي  جنوب  در  كويت 
اين  قرار دارد.  در منطقه  ي خاورميانه 
كشور از راه زميني با كشورهاي عراق 
و عربستان و از راه آبي با خليج فارس 

و ايران هم  مرز است.

 �مساحت
وسعت خاک کویت برابر با 17,818کيلومتر مربع است، که از این لحاظ صد و پنجاه و 
هفتمين کشور جهان به شمار مي  رود. همه  ي مساحت اين كشور خشكي بوده و آب  ها 

1. Kuwait

اطالعات پایه
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سهمي در خاک اين سرزمين ندارند.  

 �همسايگان
اين كشور از شمال و غرب 240 كيلومتر با عراق، 
از جنوب و جنوب غرب 222 كيلومتر با عربستان 
و از شرق نيز 499 كيلومتر مرز آبي با خليج فارس 

دارد. 

 �جمعيت
 2/8 با  برابر  كشور  اين  جمعيت  ميالدي،   2009 سال  آمار  اساس  بر 
ميليون نفر است، كه از اين نظر صد و سي و نهمين كشور جهان به 

شمار مي  رود. 

در اين كشور بيش از يك ميليون نفر خارجي نيز هستند كه در آمار 
جمعيت كويتي  ها به آن اشاره نشده است. شكل روبرو نماد ملي اين 

كشور است.

 �شهرهاي مهم
شهر بندري كويت1 پايتخت و مهم ترين شهر اين 
كشور است كه در ساحل غربي خليج فارس قرار 

دارد. 

الشويخ2،  بندر  كشور  اين  عمده  شهرهاي  ديگر 
االحمدي3، الجراع4، حولي 5و السالميه6 هستند. 

1. Kuwait
2. AL-Shwaykh
3. Al-Ahmadi
4. Al-Jarah
5. Hawalli
6. Al-Salmiya



بخش اول: كليات / 15

 �واحد پول 
واحد پول اين كشور، دينار1 است. هر دينار 
به هزار فلس تقسيم مي  شود. در ماه آگوست 
سال 2010 ميالدي، يك  دالر آمريكا  برابر با 
0/2865 دينار كويت و هر دينار كويت برابر 

با  34,282 ريال ايران بوده است.

 50 فلسي،   100 كشور  اين  رايج  سكه  هاي 
و  فلسي   5 و  فلسي   10 فلسي،   20 اسكناس  هاي رايج 250 فلسي )يك  چهارم فلسي، 

دينار(، 500 فلسي )نيم دينار(، يك، 5، 10 و 20 ديناري است.

 �تفاوت زمان با ايران
ساعت بين  المللي اين كشور نسبت به ساعت گرينويچ سه ساعت جلوتر )3GMT+( و 
از ايران نيم ساعت عقب  تر )0/5-( است. در نيمه نخست سال كه ساعت در ايران يك 
ساعت به جلو برده مي شود، اختالف زماني شهر كويت با تهران منفي يك و نيم )1/5-( 

مي شود. 

 

1. Kuwaiti Dinar
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در اين فصل محيط  هاي سياسي و قانوني كويت به صورت جداگانه بررسي مي شود. در 
بخش محيط سياسي تاريخچه، نوع و اركان اصلي حكومت، قانون اساسي، قواي سه  گانه ي 

مجريه، مقننه و قضاييه، ميزان ريسك سياسي و گروه هاي بانفوذ مطالعه مي شود.  

و  ثبت  كنسولي،  گمركي،  فكري،  مالكيت  مالكيت،  قوانين  قانوني،  محيط  بخش  در 
راه اندازي شركت ها، قوانين بانكي، ارزي، مالياتي و سرمايه  گذاري و عضويت در سازمان  هاي 

بين  المللي، پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بيان مي  شود. 

1. محيط سياسي
در اين بخش، تاريخچه  ي كشور، نوع حكومت و نحوه انتخاب رييس و اركان اصلي كشور، 

ميزان ريسك سياسي و ميزان تاثير افراد و گروه  هاي بانفوذ سياسي بررسي مي شود.  

1-1. تاريخچه ي حكومت  

از ميالد،  به سه هزار سال پيش  نزديك  امروزي كويت  سرزمين 
يكي از شهرهاي سرزمين بين  النهرين بوده است. گمان مي رود كه 
در قرن هجدهم قبيله  ي انيزه1 در منطقه  ي كنوني كويت و شمال 

عربستان ساكن شده باشد.

اين منطقه در سال 1756 ميالدي به صورت يك شيخ  نشين خودمختار درآمد. عبدالرحيم 
الصباح اولين شيخ كويت شد و خاندان وي تا امروز اين كشور را اداره مي كنند. در قرون 

1. Anizah Tribe

فصل اول
محيط سياسي و قانوني
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در  عثماني  امپراتوري  سايه  ي  زير  در  شيخ نشيني  سيستم  ميالدي،  نوزدهم  و  هجدهم 
كويت ادامه يافت. كويت در سال 1897 ميالدي و با گسترش نفوذ انگليسي  ها در منطقه 

خاورميانه تحت  الحمايه اين كشور درآمد. 

نفت در سال 1930 ميالدي در كويت كشف شد و پس از آن مشخص شد كه بيست درصد 
ذخاير نفتي جهان در اين كشور است. در سال 1946 ميالدي كويت به دومين صادركننده 
نفت در جهان تبديل شد. در سال 1961 ميالدي انگليس به تحت الحمايگي كويت پايان 

داد و اين كشور در نوزدهم ژوئن 1961 ميالدي اعالم استقالل كرد. 

در دسامبر 1961 برگزاري نخستين انتخابات در كويت منجر به تشكيل مجلس موسسان 
شد كه وظيفه  ي بررسي و تصويب قانون اساسي را داشتند. در جوالي 1963 ميالدي و 
در زمان حكومت عبداهلل السالم الصباح، مجلس ملي كويت با پنجاه عضو تشكيل و شيخ 
صباح السالم الصباح برادر امير كويت به نخست  وزيري منصوب شد. عبداهلل السالم الصباح 
مورد عالقه  ي مردم كويت بود و تا سال 1965 ميالدي زمام امور اين كشور را به دست 
داشت، پس از وي برادرش شيخ صباح السالم الصباح به حكومت رسيد. شيخ صباح السالم 
الصباح در دسامبر 1977 ميالدي درگذشت و شيخ جابر االحمد الجابر الصباح زمام كشور 

را به دست گرفت. 

در ژانويه 2006 ميالدي امير شيخ جابر درگذشت و پسر عمويش، شيخ صباح االحمد 
الجابر الصباح امير كويت شد. در نهم فوريه 2006 ميالدي شيخ نواف االحمد الجابر الصباح 
به عنوان وليعهد و در سوم آوريل 2007 ميالدي شيخ ناصر المحمد االحمد الصباح نيز به 

عنوان نخست  وزير انتخاب شدند. 

امير  از سوي  كه  استان داري  توسط  آنها  از  يك  هر  كه  است  استان  داراي شش  كويت 
در  منطقه  كشورهاي  ميان  در  كويت  سياسي  ساختار  مي  شود.  اداره  مي  شوند،  منصوب 
يك چارچوب عربي و خليجي به الگوي سياسي دمكراسي غربي نزديك  تر است. در ميان 
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس مردم كويت از آگاهي، رشد سياسي و سطح علمي 

خوبي برخوردارند. 

موقعيت جغرافيايي و اقتصادي كويت از داليل تاثيرپذيري شديد كويت از حوادث خارجي 
همسايگي  در  و  فارس  خليج  غربي  شمال  در  كشور  اين  گرفتن  قرار  مي  رود.  شمار  به 
كشورهاي عربستان و عراق و نيز نزديكي آن به ايران، جايگاه ويژه  اي به لحاظ ژئوپولوتيكي 
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براي كويت ايجاد كرده است. 

در قرن بيستم كه نفت بيش از پيش اهميت و نقش سياسي 
يافته است، كشورهاي داراي نفت بيش تر از هر زمان ديگري 
در معرض تاثيرپذيري از رخدادهاي سياسي جهان قرار دارند.

رخدادهاي  در  نمي  تواند  نفت  دارنده  كشورهاي  از  يك  هيچ 
جهان بي  طرف و خنثي بماند، چرا كه آنها منبعي را در اختيار دارند كه مي  تواند كشوري 
را به قدرت برتر تبديل كند و يا چرخ  هاي ترقي پيشرفت كشور ديگري را از حركت باز 

دارد.

1-2. نوع و اركان اصلي حكومت

نوع حكومت رسمي اين كشور اميرنشين موروثي است. امير در اين 
كشور مقام اول سياسي و حكومتي به شمار رفته و تصميم گيرنده 
كليدي در همه  ي امور مهم و كالن كشور است. در واقع مي  توان 
دست  در  كشور  اين  در  را  قدرت  صباح  آل   خانواده  ي  كه  گفت 

دارد.

1-2-1. قانون اساسي
قانون اساسي كويت مهم ترين سند قانوني اين كشور است كه در يازدهم نوامبر سال 1962 
ميالدي به تصويب رسيد. در شانزدهم مي سال 2005 ميالدي قانون اساسي اين كشور 
مورد بازنگري قرار گرفت و ويرايش تازه  اي از آن به اجرا درآمد. بر پايه  ي قانون اساسي 
جديد اين كشور، همه  ي افراد باالي 21 سال كه بيست سال در اين كشور اقامت داشته 
باشند، مي  توانند در انتخابات شركت كنند. افراد نظامي و نيروهاي پليس نمي  توانند راي 

بدهند. هم چنين بر اساس اين قانون، زن  ها نيز مي  توانند در انتخابات شركت كنند. 

به موجب قانون اساسي كويت، حكومت در خاندان آل صباح موروثي بوده و اين شيخ نشين 
مركب از قواي سه  گانه  ي مقننه، قضاييه و مجريه است. يك شوراي مشورتي امير كويت را 

در امور مملكتي ياري مي  كند. 
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1-2-2. قوه مجریه
از 29 ژانويه 2006 ميالدي تا كنون )سال 2010 ميالدي( 
امير صباح االحمد الجابر الصباح1،  حاكم اين كشور است.

شيخ نواف االحمد الجابر الصباح نيز از هفتم فوريه 2006 
وليعهد كويت است.

نخست  وزير رييس دولت كويت است. شيخ ناصر المحمد 
االحمد الصباح2 از سوم آوريل 2007 تاكنون اين سمت 
انتخاب  نخست  وزير  را  كابينه  اعضاي  دارد.  عهده  بر  را 
مي كند و پس از آن بايد به تاييد امير نيز برسند. انتخاب 

نخست  وزير توسط امير كويت انجام مي  شود.

1. Amir SABAH al-Ahmad al-Jabir al-Sabah
2. NASIR AL-MUHAMMAD al-Ahmad al-Sabah
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1-2-3. قوه مقننه

پارلمان كويت يا مجلس امت كويت نهاد اصلي قانون  گذار در اين كشور به شمار مي  رود. 

و  دارد  كرسي  پنجاه  كويت  مجلس 
مدت  براي  مردم  راي  با  آن  نمايندگان 
آخرين  مي  شوند.  انتخاب  سال  چهار 
مي  شانزدهم  در  كويت  مجلس  انتخابات 
2009 برگزار شده است و انتخابات بعدي 
در سال 2013 ميالدي برگزار خواهد شد. 

 2009 سال  از  الخرافي1  جاسم  شيخ 
ميالدي رييس مجلس كويت است.

1-2-4. قوه قضایيه
قانون قضايي كويت بر پايه  ي سيستم حقوق مدني و شريعت اسالمي بنا شده است. اين 
كشور تاكنون مرجعيت ديوان داوري بين  المللي2 را نپذيرفته است. ديوان عالي استيناف از 

نهادهاي اصلي داوري و قضاوت در كويت به شمار مي  رود. 

در حال حاضر، امير كويت صباح االحمد الجابر الصباح، رييس قوه قضاييه نيز مي باشند.

»ديوان عالی استيناف« بخشي از قوه قضاييه اين كشور است. اين دادگاه براي نخستين بار 
در سال 1959 ميالدي در كويت ايجاد شد. امير كويت داراي حق بخشش در كليه موارد 

قضايي، به صالح ديد خود است.

1-3. وضعيت ريسك سياسي

بر اساس ارزيابي هاي انجام شده توسط مراجع بين المللي، كويت در ميان كشورهاي منطقه 
ضمانت  صندوق  كه  ارزيابي هايي  برابر  است.  برخوردار  بااليي  نسبي  ثبات  از  خاورميانه 

1. Jassem Al-Kharafi
2. International Court of Juristiction (ICJ)
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صادرات ايران انجام داده، اين كشور در طبقه بندي ريسك، رتبه ي دو را داراست و سقف 
اعتبارات کوتاه مدت )زیر دو سال( براي این کشور معادل هشتاد ميليون دالر و براي 
اعتبارات ميان مدت و بلندمدت )باالي دو سال( معادل صد و شصت ميليون دالر است.

1-4. افراد و  گروه هاي با نفوذ

در كشور  گروه  بانفوذترين  و  قدرت مندترين  كويت،  حاكمان  عنوان  به  آل صباح  خاندان 
امارات هستند. 

و   دسته  ها  گوناگوني  رو،  همين  از  و  است  اندک  جمعيت  با  اميرنشين  كشوري  كويت 
امير  گرايش هاي سياسي در آن وجود ندارد. در واقع گروه حاكم كه وابسته به خاندان 
كويت مي  باشد در بيشتر امور سياسي و حكومتي فعال هستند و جزو افراد بانفوذ در اين 

كشور محسوب مي شوند.

2. محيط قانوني
ثبت  سرمايه  گذاري،  كنسولي،  گمركي،  فكري،  مالكيت  مالكيت،  قوانين  بخش،  اين  در 
قانوني  مشوق  هاي  و  معافيت  ها  مالياتي،  و  ارزي  بانكي،  قوانين  شركت  ها،  راه  اندازي  و 
سرمايه گذاري و عضويت در سازمان هاي بين المللي، پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 

تجاري بيان مي  شود.

2-1. حقوق مالكيت 

در قوانين سرمايه گذاري اين كشور، سرمايه گذار خارجی مجوز در اختيار داشتن 49 درصد 
مالكيت شركت كويتي را داشته و 51 درصد باقي مانده بايد در مالكيت يك شريك كويتي 

باشد. 

ايجاد منطقه بزرگ آزاد تجاري در بندر الشويخ در سال 1998 ميالدي، يكي از برنامه  هاي 
دولت كويت در سال  هاي گذشته بوده است. بر اين اساس مزاياي زير براي سرمايه  گذاران 

خارجي در نظر گرفته شده است: 
معافيت از پرداخت ماليات.  � 
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امكان تبادل آزاد سرمایه.  � 
تضمين صد درصد مالكيت خصوصي.  � 

در كشور كويت شركت در مناقصات براي همه  ي اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است. يك 
سازمان قانوني به نام كميته مناقصات مركزي1 كويت مسئول هماهنگي مناقصات است.  

سياست آزادسازي اقتصادي و برنامه هاي اصالحات اقتصادي دولت كويت در دهه گذشته، 
به رشد اقتصادي در اين كشور منجر شده است. از اين رو دولت بستر مناسبي را براي 
حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و پشتيباني از صنعت و خدمات ايجاد كرده است. 

2-2. قانون مالكيت فكري

به سازمان جهاني مالكيت فكري2  اين كشور در چهاردهم جوالي سال 1998 ميالدي 
پيوسته است. سازمان جهاني مالكيت فكري داراي معاهده ها و پيمان هاي زيادي است كه 
هر يك از آنها از انواع حقوق مالكيت معنوي مانند كپي  رايت و ... دفاع مي  كند، ولي با وجود 
پيشرفت اجتماعي و فرهنگي كويت نسبت به ديگر كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، 
اين كشور تاكنون هيچ يك از پيمان  هاي زيرمجموعه  ي اين سازمان جهاني را امضا نكرده 

است و بسياري از حقوق معنوي در حال حاضر در اين كشور مورد حمايت نيست.  

2-3. قانون سرمايه گذاري 

بر اساس قانون جديد سرمايه گذاري خارجي كويت،  معافيت صد درصد عوارض دولتي به 
خارجيان براي مدت ده سال داده مي شود.

براي جذب سرمايه گذاري خارجي دفتري با نام »دفتر سرمايه گذاري خارجي« در وزارت 
بازرگاني كويت ايجاد شده كه در زمينه ي اطالع رساني و دادن خدمات به سرمايه گذاران 

خارجي فعاليت مي كند.

جذب  دفتر  به  پروژه  مستندات  بايد  كويت  كشور  در  مستقيم  سرمايه گذاري  براي 
و  مشاركت  با  مي توان  صورت  اين  غير  در  شود.  فرستاده  كويت  خارجي  سرمايه گذاري 

1. CTC
2. WIPO (World Intellectual Property Organization)
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كفالت يك شركت معتبر كويتي، اقدام به سرمايه گذاري يا اجراي پروژه در كويت نمود كه 
اين مساله نيازمند پيمودن مراحل پيچيده ي اداري كويت است. 

هم زمان با افزايش درآمدهاي نفتي كويت، دولت اين كشور صندوق هاي جديدي به نام 
»صندوق نسل هاي آينده« تاسيس كرده كه بر اساس قانون، ساالنه مبلغ ده درصد از كل 
درآمد كشور در آن سرمايه گذاري مي شود. هم اكنون ميزان سرمايه ي اين صندوق بيش از 

هفتاد ميليارد دالر است.  

2-4. مراحل راه اندازي كار تجاري )كسب  وكار( 
آغاز فعاليت يك شركت در كويت نيازمند طي مراحل سيزده  گانه و ارايه مستندات مورد 
اتاق بازرگاني و صنعت، شهرداري و  نياز به ادارات دولتي از جمله اداره ثبت شركت ها، 
وزارت كار و امور تامين اجتماعي اين كشور است. مراحل ثبت شركت جديد در كويت در 

جدول شماره ي 1 ارايه شده  است.

جدول 1: مراحل راه اندازي كار تجاري )كسب و كار(

شماره 
مدت عنوان مرحلهمرحله

هزینه هاي الزمزمان الزم 

تكميل فرم درخواست در اداره ثبت شرکت  ها در اول
بدون هزینهیك روزوزارت بازرگاني  براي ایجاد شرکت. 

بدون هزینهیك روزانتخاب نام شرکت و پر کردن فرم درخواست. دوم

دریافت معرفي  نامه از اداره ثبت شرکت  ها براي سوم
بدون هزینهیك روزبانك، شهرداري و اداره بررسي قضایي. 

سپرده  گذاري کم ترین سرمایه مورد نياز در یك چهارم
بدون هزینهیك روزبانك و دریافت گواهي سپرده. 

پنجم
آماده کردن پيشينه  ي حقوقي یا جزایي 

سهام داران موسس براي انجام کارهاي رسمي ثبت 
تجاري شرکت. 

بدون هزینهدو روز

بازرسي شهرداري از شرکت و دادن گواهي ششم
بدون هزینههفت روزمربوطه از سوي آن. 
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شماره 
مدت عنوان مرحلهمرحله

هزینه هاي الزمزمان الزم 

بدون هزینهیك روزدریافت گواهي غيررسمي از اداره ثبت شرکت  ها. هفتم

یك روزامضاي گواهي غيررسمي پيش از اعالن همگاني.هشتم
پانزده دینار براي ده 
برگ )هر برگ 1/5 

دینار(

دریافت پروانه  آغاز کار شرکت از اداره ثبت نهم
37 دیناردو روزشرکت  ها.

بدون هزینهیك روزثبت شرکت در دفتر ثبت تجاري کویت.دهم

یك روزثبت در اتاق بازرگاني و صنعت کویت.یازدهم

65 دینار براي ثبت 
اوليه و ساليانه 55 
دینار براي تجدید 

عضویت

پانزده ثبت نام در اداره اطالعات شهري. دوازدهم
پنج دینارروز

باز کردن فایل کاري شرکت در وزارت کار و امور سيزدهم
اجتماعي کویت. 

پانزده 
بدون هزینهروز 

 www.doingbusiness.org

2-5. قوانين گمركي

به  اقتصاد كويت به شمار مي  رود.  بر  تاثيرگذار  نهادهاي اصلي و كليدي  از  گمرک يكي 
آن  تعرفه  هاي  و  فرآيندها  بودن  مناسب  به  ويژه  اي  توجه  اين كشور  دليل، دولت  همين 
مناسبي  و  آزاد  نسبتاً  نظام  از  خود  گمركي  سازوكارهاي  در  كويت  كلي،  طور  به  دارد. 
پيروي مي كند. مقامات گمرک اين كشور براي واردات بسياري از كاالها ممنوعيتي برقرار 

نكرده اند و در كل مقررات گمركي كويت سهل  گيرانه است. 

تعرفه  هاي گمركي اين كشور معموالً در سه دسته  ي چهار درصد، هشت درصد و باالتر از 
هشت درصد اعمال مي  شود.  

كويت با ديگر كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، پيمان همكاري اقتصادي منعقد 
تجاري  روابط  گسترش  براي  مشترک  بازاري  تاسيس  پيمان،  اين  از  هدف  است.  كرده 

كشورهاي يادشده است. 
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يكساني  گمركي  كه حق  نمودند  توافق  پيمان  عضو  كشورهاي  ميالدي  در سال 2003 
بيشتر  براي  يادشده  به كشورهاي عضو وضع كنند. حق گمركي  واردات كاالها  براي  را 
كاالهاي وارداتي برابر با پنج درصد ارزش يا بهاي كاال است. واردات كاال به مناطق آزاد 
تجاري مشمول پرداخت حقوق گمركي نيست. در اين چارچوب، كاالهايي كه بر اساس 
فرايند توليد در كويت از ارزش افزوده اي بيش از چهل درصد ارزش اوليه در هنگام ورود 
بدون  مي توانند  كاالها  اين  مالكان  مي  روند.  شمار  به  داخلي  كاالهاي  باشند،  برخوردار 
پرداخت عوارض واردات كاال، محصوالت خود را به كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 

صادر كنند.

2-6. قوانين بانكي
بانك مركزي كويت1 از سال 1969 ميالدي، يكي 
از نهادهاي نظارت  كننده بر سيستم پولي اين كشور 
از  بسياري  قانوني  و  حقوقي  ديد  از  كويت  است. 
را رعايت مي كند.  بانك داري  استانداردهاي جهاني 
زمينه هاي  در  كشور  اين  داخلي  مقررات  و  قوانين 
مالي و بانك  داري نسبت به ديگر كشورهاي منطقه 

پيشرفته  تر است.

بانك  هاي  ديگر  به  نسبت  كويت  مركزي  و بانك  اختيارات  داراي  جهان  مركزي 
آزادي عمل كمتري است، به  گونه  اي كه تنها در ضرب سكه و چاپ اسكناس نقش دارد و 
تعيين كننده  ي سياست  هاي پولي و مالي اين كشور نيست. برخي از بانك هاي كويت شامل 

موارد زير مي شود:
National Bank of Kuwait �
Kuwait Finance House �
Burgan Bank �
Commercial Bank of Kuwait SAK  �
Gulf Bank  � )The Persian Gulf Bank( 

1. Kuwait Central Bank (KCB)



بخش اول: كليات، فصل اول: محيط سياسي و قانوني / 27

هم  اكنون تعداد بانك  هاي كويت سيزده بانك و تعداد موسسات مالي و اعتباري سه موسسه 
پيشرفت  در چند سال گذشته، موجب  مالي  بازارهاي  ثبات  و  مالي  بنيه  ي خوب  است. 

بانك  ها و نهادهاي مالي كويت شده است. 

2-7. قوانين ارزي

قوانين پولي و ارزي كويت توسط بانك مركزي اين كشور تدوين و اجرا مي  شود. در كويت 
نقل و انتقال هر نوع ارز خارجي آزاد است و دولت اين كشور قوانين سختي در اين زمينه 
ايجاد نكرده است. دينار كويت مانند واحد پول ديگر كشورهاي صادركننده نفت، وابستگي 
مستقيمي با دالر دارد. دينار كويت آزادانه قابل تبديل است و نرخ برابري آن روزانه اعالم 

مي  شود. 

2-8. قوانين مالياتي 

كويت فاقد هرگونه سيستم مدون مالياتي است. دولت اين كشور به دليل درآمد سرشار 
حاصل از فروش نفت و جمعيت اندک، تاكنون به دنبال كسب درآمد از طريق دريافت 

ماليات نبوده است. 

به همين دليل،  دولت اين كشور به يارانه فراواني در زمينه هاي انرژي، آب و برق، حمل 
و نقل، بهداشت و درمان و ... مي پردازد. مي توان گفت كه سيستم مالياتي كويت نسبت 
به ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس بسيار خاص است و در آن انواع ماليات هاي بسيار 

اندكي تعريف شده است. 

دريافت  ماليات  خارجي  اقتصادي  فعاالن  و  شركت ها  از  نيز،  كويت  آزاد  مناطق  در 
نمي شود. 

2-9. قوانين كنسولي 

بر اساس قوانين كنسولي، شهروندان خارجي براي ورود به كشور كويت بايد رواديد بگيرند. 
سفارت كويت در تهران، به شهروندان ايران خدمات كنسولي ارايه مي كند. براي دريافت 

رواديد گردشگري كويت مدارک زير مورد نياز است:
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گذرنامه با دست کم شش ماه اعتبار.  � 
فرم پر  شده ي درخواست روادید به امضاي متقاضي.  � 

دو قطعه عكس رنگي 6×4 � با زمينه ي سفيد. 
برگه ي توضيح شرایط، دالیل و مقاصد سفر.  � 

کپي بليت برگشت و رزرو هتل.  � 

براي دريافت رواديد بازرگانی نيز مدارک زير مورد نياز است:
گذرنامه با دست کم شش ماه اعتبار.  � 

دو قطعه عكس رنگي 6×4 � با زمينه ي سفيد. 
کارت بازرگانی. � 

نامه از اتاق بازرگانی. � 
مدارک و مستندات شرکت. � 

هزينه پرداخت شده براي دريافت رواديد، غيرقابل برگشت است. 

براي هرگونه مسافرت به اين كشور بهتر است، به نكات زير توجه شود: 
مراقب اشـياي ارزش مند و مدارک مسـافرتي خود باشيد و اصل گذرنامه خود را در  � 

صندوق امانت  هاي هتل یا محل زندگي خود در این کشور نگهداري کنيد.
اگر به هر دليل توسـط پليس محلي بازداشت شدید، از مامورین بخواهيد به استناد  � 
ماده ي 36 کنوانسـيون وین درباره ي امور کنسولي، سـریعًا سفارت یا نزدیك ترین 

نمایندگي یا سرکنسول گري ایران را از موضوع آگاه سازند. 
اگر به زبان عربي و یا انگليسـي آشـنایي ندارید، از امضاي هرگونه اوراق و اسـناد  � 
خـودداري کنيد. البته افراد در این کشـور تحت حاکميت قوانين محلي هسـتند و 
وظایـف نمایندگي ایران مبني بر ارایه ي خدمات کنسـولي، بـه معناي نقض قوانين 

کشور ميزبان نيست. 
از نوشـيدن آب غيرجوشـيده و حتـي آب لوله  کشـي خـودداري کنيـد. تنها آب  � 
جوشـيده یا تصفيه شـده بنوشـيد، هم چنين مي  توانيد از آب معدني در بطري  هاي 

آماده استفاده کنيد.
1. Gauteng
2. Commissioner
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پيشـنهاد مي  شـود هنگام سـفر به این کشـور از تسـهيالت مربوط به بيمه مسافر  � 
استفاده کنيد. 

3. عضويت در سازمان  هاي بين المللي، پيمان هاي اقتصادي 
و موافقت نامه  هاي تجاري 

تجاري  موافقت نامه هاي  و  اقتصادي  پيمان هاي  بين  المللي،  سازمان هاي  در  كشور  اين 
بسياري عضويت دارد.

3-1. عضويت در سازمان هاي مهم بين المللي

اين كشور عضو يا ناظر سازمان هاي بين  المللي بسياري ست. اين سازمان ها عبارتند از:  
.  سازمان جهاني تجارت1 �

. شوراي همكاري کشورهاي حاشيه خليج فارس2 �
سازمان ملل متحد. � 

بانك جهاني. � 
صندوق بين  المللي پول. � 

 . اتاق بازرگاني بين  المللي3 �
سازمان جهاني گمرک. � 

. سازمان جهاني مالكيت فكري4 �
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپك(.  � 

بانك بين  المللي ترميم و توسعه. � 
کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد. � 

سازمان بين  المللي استاندارد. � 

1. World Trade Organization (WTO )
2. Gulf Cooperation Council 
3. ICC
4. World Intellectual Property Organization (WIPO )
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سازمان جهاني گردشگري. � 
سازمان جهاني هوشناسي. � 
سازمان بين المللي توسعه . � 

سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد )یونسكو(. � 
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد. � 

آژانس بين  المللي انرژي اتمي. � 
پليس بين الملل. � 

سازمان بين المللي مهاجرت. � 
سازمان جهاني کار. � 

فدراسيون جهاني اتحادیه  هاي کارگري. � 
سازمان بهداشت جهاني.  � 

بنگاه مالي بين المللي وابسته به بانك جهاني. � 
بانك توسعه اسالمي. � 

بانك توسعه اقتصادي عرب. � 
. اتحادیه اقتصادي آفریقاي مرکزي1 �

سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد )فائو(. � 
سازمان بين  المللي هواپيمایي کشوري )آیكائو(. � 

صندوق بين المللي توسعه کشاورزي.  � 
سازمان جلوگيري از کاربرد سالح  هاي شيميایي.  � 

فدراسيون بين المللي سازمان هاي صليب سرخ و هالل احمر.  � 
کميته بين  المللي المپيك.  � 

اتحادیه جهاني پست.  � 
سازمان جهاني ماهواره  هاي مخابراتي. � 

1. Central Afriqa Economical Union (CAEU)
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اتحادیه ارتباطات راه دور بين  المللي. � 
آژانس تضمين سرمایه گزاري چند جانبه.  � 

سازمان کنفرانس اسالمي.  � 
کنفرانس صلح آفریقا.  � 

اين كشور هم چنين يكي از اعضاي جنبش غيرمتعهدها1 است. كويت به گروه G-77 نيز 
پيوسته است.

نرخ  كشور  اين  است.  شده  تجارت  جهاني  سازمان  عضو  ميالدي   1995 سال  از  كويت 
دريافت  جهان  كشورهاي  از  كاالها  بيشتر  واردات  براي  را  درصدي  پنج  تعرفه  متوسط 

مي  كند. 

3-2. عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري

امروزه عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري، از اهميت بسيار بااليي 
در تجارت بين الملل برخوردار است. يكي از اهداف موافقت نامه هاي تجاري بين كشورها، 
رساندن تعرفه هاي گمركي به حد صفر است. عدم عضويت در اين پيمان ها و موافقت نامه ها، 

به معناي محروم شدن از منافع اين موافقت نامه ها به ويژه در زمينه ي صادرات است. 

كويت عضو برخي از پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه  اي است. اين 
پيمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:

. صندوق توسعه ي اقتصادي و اجتماعي عرب2 �
. صندوق پول عرب3 �

. منطقه ي تجارت آزاد پان - عرب4 �

برخي از اهداف منطقه تجارت آزاد پان- عرب عبارتند از: 
حذف موانع تجاري. � 

1. Non Aligned Movement
2. Arab Fund for Economic and Social Development
3. Arab Monetary Fund 
4. Pan-Arab Free Trade Area 
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ایجاد فرصت  هاي سرمایه  گذاري. � 
اعمال نكردن سهميه  بندي براي واردات کاال. � 

كويت همچنين به اتحاديه گمركي و ناحيه آزاد تجاري شوراي همكاري خليج فارس نيز 
پيوسته است و با ديگر كشورهاي عربي اين پيمان همكاري اقتصادي و بازرگاني دارد. 

3-3. عضويت در اتحاديه هاي گمركي

از اعضاي اتحادیه ي گمرکي شش  جانبه شوراي همكاري خليج فارس  این کشور یكي 
است. بر اين اساس، از سال 2003 ميالدي عوارض گمركي يكساني در مبادالت كاال و 
خدمات بين كشورهاي عضو، شامل عربستان، امارات، قطر، كويت، بحرين و عمان اعمال 

مي  شود. 
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در اين فصل به مطالبي هم چون دين، زبان، عاليق و الگوي زندگي و مصرف، نهادهاي 
اجتماعي و ديني، رسانه ها، عادات خريد و مصرف، تعطيالت، اعياد و جشن ها، ديدگاه كلي 
نسبت به ايران، فرهنگ مذاكره، نقش هدايا و سوغات، ارزش هاي غالب و آداب و رسوم 

خاص مردم كويت پرداخته مي  شود.

1. اركان فرهنگي و اجتماعي
در اين قسمت، نخست با اركان اصلي تشكيل دهنده ي فرهنگ كشور كويت، هم چون دين 

و زبان و سپس با آداب و رسوم كلي مردم اين كشور آشنا مي  شويم. 

1-1. دين

اسالم  آيين  پيروان  را  كويت  جمعيت  بيشتر 
مردم  از  درصد   85 در حدود  مي  دهند.  تشكيل 
مسيحي،  نيز  درصد   15 و  مسلمان  كشور  اين 

كليمي و زرتشتي هستند. 

دين  كويت  اساسي  قانون  دوم  ماده  اساس  بر 
رسمي كشور اسالم است و شريعت اسالمي منبع 

اصلي براي قانون  گذاري است. شئونات اسالمي در كويت بيش از ديگر كشورهاي منطقه 
رعايت مي  شود. افزون بر بر مراكز ديني دولتي، مراكز اسالمي مردمي نيز در اين كشور 

فصل دوم
محيط فرهنگي
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فعال هستند.

1-2. زبان

زبان رسمي اين كشور عربي است. همچنين زبان انگليسي نيز كاربرد فراواني دارد و به 
ويژه در جلسات رسمي، رايزني  ها و نشست  هاي بازرگاني استفاده مي  شود. در كويت به 
دليل وجود ريشه  هايي از فرهنگ ايراني و حضور شمار زيادي از ايرانيان، زبان فارسي نيز 

در گفت  وگوهاي برخي از مردم استفاده مي  شود. 

1-3. الگوي زندگي

زندگي  الگوي  داراي  كويت  مردم 
خود  خاص  رفتاري  وي ژگي هاي  و 
هستند كه در زير به برخي از آنها 

اشاره مي شود:
کویت با توجه به جمعيت کم و  � 
توليد ناخالص ملي نسبتًا باال، 

از درآمد سرانه خوبي برخوردار است. در این کشور کمتر کسي زیر خط فقر زندگي 
مي  کند و بيش تر خانواده  ها از زندگي خوبي برخوردارند. 

تجمـالت و تشـریفات یـك خرده  فرهنگ در ميـان خانواده  هاي کویتي اسـت، که  � 
برگرفته از رفاه نسبي اجتماعي است. 

ماهي  گيري و گردش با قایق و کشـتي از سـرگرمي  هاي برخي از مردم این کشـور  � 
است. 

دولت کویت با توجه ویژه به سرمایه  گذاری در بخش جهانگردی و با افزایش امكانات  � 
رفاهـی مانند فـرودگاه و خدمات فرودگاهی، هتل  ها و رسـتوران  ها به دنبال جذب 
جهانگردان بيش تر و تبدیل این کشـور به یكـی از قطب  های جهانگردی در منطقه 
است. به همين منظور و در راستای اجرای این سياست توانسته امنيت باالیی را نيز 

برای مردم خود و شهروندان خارجی فراهم آورد.
جرایم خيابانی در این کشـور بسـيار اندک است، در صورت دسـتگيری مجرمين،  � 

مجازات سختی برای آنان در نظر گرفته شده و معموالً از کشور اخراج می  شوند. 
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1-4. نهادهاي اجتماعي و ديني

فرهنگ مردم كويت تركيبي از آيين  هاي بومي اين كشور، سنت  هاي اسالمي و باورها و 
از جلوه  هاي  بسيار  به عنوان دين رسمي كشور در  امروزه اسالم  ارزش  هاي عربي است. 

زندگي مردم نمود روشني دارد. 

در كويت بيش از دويست مسجد وجود دارد، كه 135 مسجد براي اهل سنت و نزديك 
به  بر اساس برخي آمارهاي غيررسمي، نزديك  نيز ويژه  ي شيعيان است.  به 65 مسجد 
اين ميان 125 حسينيه  و ديوانيه در كويت وجود دارد كه در  تكيه  هشتصد حسينيه، 
نيز ديوانيه  ها يا حسينيه  هاي خانگي هستند.  بقيه  بزرگ، رسمي و داراي مجوز است و 

سخنراني  ها و آيين  ها در حسينيه  ها به زبان  هاي عربي و فارسي است. 

مذهبي،  شخصيت هاي  بيشتر  مي  گويند.  »ديوانيه«  گفتگو  و  مالقات  تاالر  به  كويتي  ها 
اجتماعي و سياسي در منزل خود ديوانيه دارند. ديوانيه  ها محل مناسبي براي مهماني ، 
عروسي، اعياد و عزاداري هستند. شيعيان از ديوانيه براي مجالس روضه  خواني، توسل و 
سخنراني استفاده مي  كنند و در ماه  هاي محرم و صفر مجالس عزاداري امام حسين)ع( را 
برگزار مي  كنند. خانواده  هاي معروف كويتي هر كدام حسينيه ويژه  ي خود را دارند و آنها 

را به نام خود نام  گذاري مي  كنند. 

1-5. رسانه ها

اين كشور پيشرفت  هاي بسياري در زمينه ي رسانه داشته است. تلويزيون، راديو، روزنامه، 
مجله و وب  سايت هاي اينترنتي ابزارهاي برقراري ارتباط در كويت هستند. ورود بسياري از 
نشريات و مجالت خارجي در زمينه هاي علمي، اقتصادي و سياسي موجب افزايش سطح 

آگاهي عمومي از رويدادهاي كشورهاي جهان شده است.

 �روزنامه  ها
در كويت روزنامه  هاي مختلفي چاپ مي  شود. برخي از آنها عبارتند از:

الراي العام: این روزنامه به زبان عربي و در شـانزده برگ چاپ مي  شـود. الراي العام  � 
به گونه  اي بازتاب  دهنده  ي نظرات دولت کویت است و در افكار عمومي نيز تاثيرگذار 

است. 
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السياسـه: تيـراژ آن بيش از هفتاد هزار نسـخه بـوده و داراي دفاتـر نمایندگي در  � 
اردن، عربسـتان و مصر است و نسخه  هاي آن به بيشـتر کشورهاي عربي فرستاده 

مي  شود.  
االنبـاء: بـا تيراژي بيـش از 65 � هزار نسـخه در روز به زبان عربي چاپ مي  شـود و 
بازتاب دهنده  ي نظرات مقامات رسمي کویت بوده و نفوذ دولت در آن زیاد است و تا 

اندازه  اي در افكار عمومي تاثير دارد. 
الوطن: به زبان عربي منتشـر مي  شود و نسبت به دیگر روزنامه  ها از استقالل نسبي  � 

برخوردار است و نزد افكار عمومي به ویژه دانشجویان مورد توجه است. 
القبس: این روزنامه با تيراژي بيش از هفتاد هزار نسخه از سوي موسسه مطبوعاتي  � 
القبس به زبان عربي منتشر مي  شود. افزون بر کشورهاي عربي در برخي کشورهاي 
اروپایي نيز توزیع مي  شـود. القبس از روزنامه  هاي خبرسـاز کویت بوده و به جهت 
تماس با مدیران ادارات و ارگان  هاي دولتي اخبار محلي را منتشـر مي  کند و از نفوذ 

خوبي در افكار عمومي برخوردار است. 

 �رادیو و تلویزیون
فرستنده  چهار  با  و  كرده  آغاز  را  خود  فعاليت  ميالدي   1951 سال  از  كويت  راديوي 
برنامه  هاي خود را به زبان  هاي عربي، فارسي، انگليسي، و فرانسه پخش مي  كند. در كويت 
فرستنده  ي راديويي يا تلويزيون خصوصي وجود ندارد و اين رسانه  ها در كنترل كامل دولت 

هستند. 

تلويزيون كويت در حال حاضر با چهار شبكه فعاليت مي  كند. شبكه يك به زبان عربي، 
و  ورزشي  گزارش  هاي  پخش  براي  چهارم  و  سوم  شبكه  و  انگليسي  زبان  به  دوم  شبكه 

فيلم  هاي سينمايي است.  

 1-6. عادات خريد و مصرف

كويتي  ها يكي از ثروتمندترين مردم جهان هستند. بنابراين خريداران كويتي از توان مالی 
مناسبی برای خريد برخوردارند. عرضه  كنندگان می  توانند كاالها و خدمات لوكس بسياري 

را به بازار كويت روانه كنند. 

بازرگانان همچنين بايد توجه داشته باشند كه عرضه   ی كاالها و خدمات باكيفيت می تواند 
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سود بسياری را در اين كشور نصيب آنها كند. كيفيت يك عامل اساسي و تعيين كننده 
براي مصرف  كننده كويتي است. 

در كل خريداران كاال در بازارهاي عربي از جمله كويت به تبليغات نيز بسيار حساس بوده 
و از آن پيروي مي  كنند. بنابراين داشتن آگهي بازرگاني در رسانه  ها به ويژه تلويزيون در 
اين كشور بسيار سودمند خواهد بود. مي  توان گفت كه مردم كويت درصد مصرف گرايي 
نسبتاً قابل توجهي دارند و بسياري از كاالها و خدمات مصرفي در اين كشور داراي بازار 

خوبي است.  

شهر كويت به دليل باال بودن هزينه  هاي زندگي، يكي از بيست شهر گران جهان است. 
كويتي  ها خريدار خوبي براي مواد غذايي، مصالح ساختماني، سبزيجات و پوشاک كشورهاي 

منطقه هستند.

1-7. تعطيالت رسمي

تعطيالت رسمي كشور كويت عبارتند از:
سال نوي ميالدي: یكم ژانویه.  � 

روز ملي قطر: 25 � فوریه.
روز آزادي: 26 � فوریه. 

زادروز پيامبر گرامي اسالم: 26 � فوریه.  
شب معراج پيامبر اسالم: نهم جوالي.  � 

عيد فطر: یازدهم سپتامبر. � 
عيد قربان: هفدهم نوامبر. � 

سال نوي هجري قمري: هفتم دسامبر.  � 

آغاز سال نوي عرب ها، ماه محرم نخستين ماه هجري قمري است كه بر اين اساس، تعداد 
روزهاي سال بين 345 و 355 روز متغير است و ده روز با تقويم ميالدي و هجري شمسي 
تفاوت دارد. از آنجا كه تصميم گيري در اين رابطه وابسته به رويت ماه  در آسمان بوده، 
گاهي برخي از تعطيالت يك يا دو روز جابجا مي  شوند. لذا تاريخ دقيق تعطيالت اين كشور 

بر اساس تاريخ ميالدي متغير است.
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با توجه به جمعيت مسلمان اين كشور، بيش تر جشن  ها مربوط به اسالم مي  شود، ولي در 
كنار آن برخي از جشن  ها مانند جشن  ها و اعياد مسيحيان و جشن نوروز نيز در كويت 

برگزار مي  شود. 

2. فرهنگ مذاكره
در اين بخش ديدگاه كلي كويتي  ها نسبت به ايران، آداب مذاكره، نقش هدايا و سوغات و 

ارزش  هاي غالب و رسوم خاص در كويت بيان مي شود.

2-1. ديدگاه كلي نسبت به ايران 

ايران و كويت داراي اشتراكات فرهنگي فراواني 
هستند. بازرگاني كويت در گذشته، بيشتر به 
دست ايرانيان به ويژه مردم فارس و خوزستان 

انجام مي شده است.

فعاليت   كويت  اقتصادي  مختلف  بخش  هاي  در  بسياري  ايرانيان  نيز  حاضر  حال  در 
مي  كنند.

برخي از زمينه  ها و پيوندهاي نزديك  كننده  ي ايران و كويت عبارتند از: 
موقعيت راهبردي، جغرافيایي و سياسي دو کشور.   � 

مشترکات فراوان دیني، فرهنگي، قومي و ... دو کشور.  � 
وجود بيش از پنجاه هزار نفر ایراني در این کشور کوچك.  � 

فاصله نزدیك دریایي ایران و کویت.  � 

2-2. آداب مذاكره

مذاكره در كشور كويت با آرامش و بدون شتاب در رسيدن به نتيجه انجام مي  شود. برخي 
از دانستني ها درباره ي فرهنگ مذاكره در اين كشور عبارتند از: 

مالقات و جلسـات تجاري ابتدایي، بيش تر به منظور ایجاد شناخت و آشنایي اوليه  � 
بازرگانان است.
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بهتر اسـت براي مذاکره برنامه اي از پيش تهيه شود و هنگام برگزاري نشست ابتدا  � 
درباره ي موضوعاتي که از اهميت بيشتري برخوردارند صحبت شود.  

بهتر است پيش از نشست تجاري، کمي درباره  ي مقررات و قوانيني که بر نوع فعاليت  � 
مورد نظر اثرگذار است آگاهي داشته باشيد تا در هنگام جلسه چنين مواردي را از 

طرف مقابل نپرسيد و با اطمينان مذاکره کنيد. 
استفاده از یك مترجم یا فرد آشنا به زبان عربي و انگليسي به همراه تيم در هنگام  � 

مذاکرات تجاري ضروري است.
در هنگام گفتگو صبر و حوصله داشـته باشـيد و از بي حوصلگي و عجله خودداري  � 

کنيد. بحث با بازرگانان این کشور نيازمند گذشت زمان است.  
پيشـنهاد مي  شود در هنگام برگزاري جلسـات تجاري، دیدگاه بلندمدت را مد نظر  � 
داشته باشيد و به داشتن روابط درازمدت و دادن اطمينان به طرف تجاري )به ویژه 

ارتباطات و خدمات پس از فروش( اهميت بدهيد. 

2-2-1. هدایا و سوغات 
از ديرباز بر اساس فرهنگ عربي، دادن و گرفتن هديه مرسوم بوده است. در  در كويت 
فرهنگ كويتي  ها دادن هديه و آوردن سوغات براي نزديكان هنگام بازگشت از سفر رايج 
است. در شهر كويت براي اين منظور بيش تر از اجناس قيمتي و لوكس مانند ساعت، عطر 
و آالت تزييني ويژه استفاده مي  شود. در اين كشور مي توان، لباس هاي زنانه و مردانه خوب 

و سنتي، زينت آالت و هنرهاي دستي بومي را به عنوان هديه و سوغات خريداري كرد.

2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم خاص
كويت كشوري در جنوب غربي قاره 
است.  خاورميانه  منطقه  در  و  آسيا 
اين كشور داراي فرهنگ عام  مردم 

عربي هستند.

بسياري  مانند  كويتي  ها  ميان  در 
به  احترام  عربي،  كشورهاي  از 
بزرگ تر ها و ارزش نهادن به جايگاه 
پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ از 
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اهميت بااليي برخوردار است. 

فضای آزاد فرهنگی كويت، اين كشور را دروازه فرهنگی خليج فارس قرار داده است. شايد 
برخوردار  آزادترين عرصه های فرهنگی  از  لبنان، كويت  از  بعد  بين كشورهای عربی،  در 
كشورهای حوزه  ساير  به  نسبت  كويت  فرهنگی  وضعيت  كه  است  آن  مسلم  قدر  باشد. 
باالتر و  خليج فارس، متمايز بوده و سطح مباحث و عرصه های فرهنگی در اين كشور 
قوی تر از كشورهای عربی اطراف خود است. مطبوعات رونق دارند و نويسندگان با آزادی 
قابل توجهی به طرح افكار خود می پردازند. اين فضا موجب گشته تا شيعه و اهل سنت در 

عرصه مذهبی با آزادی نسبی فعاليت داشته باشند. 

در كويت، بيش از هر كشور ديگري در ميان كشورهای حاشيه خليج فارس، زنان نقش 
برجسته ای را در زندگی كاري ايفا می كنند و از موقعيت بهتری برخوردارند. 

زنان در اين جامعه سنتی، در كنار مردان، به عنوان حقوق دان، دانشجو، ديپلمات، پزشك، 
معلم، استاد دانشگاه، مهندس، سرمايه گذار، رييس دانشگاه و حتي معاون وزير فعاليت 
در  دارند  حق  كويتی  مردان  و  زنان  كويت،  اساسی  قانون   41 ماده  اساس  بر  می كنند. 
زمينه ای كه مورد عالقه و تخصص آنان است، مشغول به كار شوند. دولت هم موظف است 
كه زمينه های فعاليت و اشتغال را به طور برابر برای همه شهروندان، اعم از زنان و مردان 

فراهم كند. 

بيشتر زنان كويتي هنوز به ارزش های سنتی و دينی پايبند هستند. اين بخش از زنان با 
پوشش كامل اسالمی در جامعه و محل كار حضور می يابند و اين گونه خود را با آموزه هاي 
ويژه  به  كويت،  زنان  از  ديگری  بخش  می دهند.  نشان  موافق  و  همراه  اسالمي  و  سنتی 
مسافرت  خارجي  كشورهاي  به  تنهايی  به  می كنند،  رانندگی  آزادانه  شهری،  مناطق  در 

می كنند و آزادي هاي جديدي را براي خود ايجاد كرده اند. 
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در اين فصل سيستم اقتصادي، شاخص  هاي مهم اقتصادي، جمعيت، توليد ناخالص داخلي، 
دستمزد  جاري،  حساب  تراز  ارزي،  ذخاير  ميزان  اقتصادي،  مختلف  بخش  هاي  وضعيت 
نيروي كار، نرخ بيكاري، نرخ تورم، شبكه هاي توزيع، بازاريابي و تبليغات و منابع طبيعي 

كشور كويت بررسي مي  شود. 

1.سيستم اقتصادي و نقش دولت 
کویت با جمعيتي نزدیك به 2/8 ميليون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده پنجاه و نهمين 

اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي GDP 1 قرار دارد. 

بر اساس آمارهاي رسمي، نزديك به 1/5 ميليون نفر شهروند خارجي نيز در كويت زندگي 
مي  كنند. 

جنگ دوم خليج فارس و اشغال كويت در سال 1990 ميالدي آسيب  هاي فراواني را بر اقتصاد 
كويت وارد ساخت و بيش از يك صد ميليارد دالر از ذخاير خارجي و سرمايه گذاري هاي 
اين كشور را بر باد داد. پس از جنگ خليج فارس، توليد ناخالص داخلي كشور پس از يك 
افول ناشي از اشغال تا سال 1993 ميالدي روبه افزايش نهاد. در سال 1993 ميالدي، 
هيات هاي كارشناسي بانك جهاني و صندوق بين  المللي پول با بازديد از اين كشور، يك 

برنامة اصالحات اقتصادي را پيشنهاد كردند، كه بخش  هاي كليدي آن عبارت بودند از: 
توسعه خصوصي  سازي.  � 

حذف یارانه  ها و خدمات عمومي رایگان. � 

GDP .1  بر اساس برابري قدرت خريد )PPP( مبناي مقايسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محيط اقتصادي
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افزایش ماليات  ها.  � 

نفت خام  به فروش  به شدت  باز است كه  ولي  اقتصاد كوچك  داراي يك  امروزه كويت 
وابسته است. به طور ميانگين فروش نفت خام نود درصد توليد ناخالص داخلي و 75 درصد 
بودجه دولت را تامين مي  كند. بحران جهاني نفت در اواخر سال 1998 ميالدي و اوايل 
سال 1999 ميالدي موجب شد تا بودجه اين كشور از 5/5 ميليارد دالر به سه ميليارد دالر 

كاهش يابد و همين امر چالش  هايي را براي اقتصاد كويت فراهم آورد. 

البته بسياري از مشكالت اقتصادي كويت در بيست سال گذشته مربوط به پيامدهاي حمله 
عراق به تاسيسات نفتي اين كشور در سال 1990 ميالدي است. تامين بودجه بازسازي 
شهرها و واحدهاي اقتصادي از يك سو و هزينه اعزام نيروهاي نظامي آمريكا براي دفاع 
از كويت در مقابل تهديدات عراق موجب شد كه دولت كويت در سال  هاي گذشته به فكر 
جذب سرمايه  هاي خارجي در كشور باشد. كويت گذشته از ذخاير سرشار نفت، داراي منابع 
طبيعي مهم و شناخته شده ديگري نيست. در كنار كمبود شديد منابع طبيعي، محدوديت 

منابع انساني عامل ديگري است كه در ساختار اقتصادي كويت وجود دارد. 

وضعيت بخش  هاي صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات كويت در ادامه بيان شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن کویت، 48/2 درصد از توليد ناخالص داخلي این کشور را تشكيل 
داده و دومين بخش اقتصادي این کشور در سال 2009 ميالدي است. 

محصوالت عمده صنعتي كويت شامل موارد زير است:
نفت. � 

کود شيميایي. � 
مواد حاصل از تصفيه نفت خام. � 

محصوالت پتروشيمي. � 
سيمان و مصالح ساختماني. � 

آب شيرین. � 
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صنایع دستي. � 
ساخت و تعمير کشتي.  � 

آب شيرین کني.  � 
فرآوري غذایي.  � 

وضعيت برخي از صنايع عمده كويت، در ادامه بيان شده است.

 �صنعت نفت 
است.  جهان  نفت  توليدكننده  كشورهاي  بزرگ  ترين  از  يكي  كم  وسعت  وجود  با  كويت 
ذخاير نفتي اين كشور بيش از سه برابر ذخاير نفتي آمريكا و ده درصد از كل ذخاير نفتي 
جهان است. در سال  هاي گذشته با بهره  برداري از سه حلقه چاه جديد در منطقه  ي مرزي 
الرتقه، چاه  هاي در دست بهره  برداري در اين منطقه به يازده حلقه رسيد. چاه  هاي الرتقه 
مورد ادعاي دولت عراق است و به موجب عالمت  گذاري جديد مرزي در طرف كويت واقع 

شده است. 

 �صنعت گاز 
همگام با رشد صنعت نفت در كويت، اين كشور برنامه  ريزي گسترده  اي براي استخراج و 
بهره  برداري از منابع گاز طبيعي )بوتان، پروپان و نپتان( كرده است. منابع گاز در اطراف 
بندر االحمدي و شعيبه ذخيره شده و سپس توسط سوپر تانكرهاي ويژه  ي حمل گاز به 
كشورهاي مصرف  كننده صادر مي  شود. توليد و استخراج گاز در كويت روند رو به رشدي 

را نشان مي  دهد. 

 �صنعت برق 
در سال 1953 ميالدي براي نخستين بار در كويت با بهره  برداري از يك مولد بخار، نيروي 
برق توليد شد. اين مولد در منطقه الشويخ با توان توليد 750 كيلووات ساعت برق آغاز 
به كار كرد. هم اكنون توان توليد اسمي برق كويت 6.898 مگاوات است كه اين ميزان 
توليد برق پانزده درصد بيشتر از مصرف آن است. كويت داراي شش نيروگاه برق بزرگ 
است. نيروگاه  هاي برق كويت توان توليد بيش از 27 ميليارد كيلووات ساعت انرژي برق 
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را دارند. 

 �صنعت پاالیش
پااليشگاه  ها مهم  ترين واحدهاي صنعتي كويت هستند. كويت داراي سه پااليشگاه عمده  ي 
تا يك  پااليشگاه،  اين سه  در  نفت  پااليش  توان  است.  و شعيبه  عبداهلل  مينا  االحمدي، 

ميليون بشكه در روز برنامه  ريزي شده است. 

 �صنایع پتروشيمي
صنايع پتروشيمي كويت چندان گسترده نيست. اين صنايع از سال 1971 ميالدي آغاز 
به كار كرده  اند. ولي امروزه دولت كويت با توجه به در اختيار داشتن منابع فراوان نفت و 
گاز، طرح  هاي كالن با سرمايه  گذاري داخلي و خارجي را براي پيشرفت صنعت پتروشيمي 

در دستور كار دارد. 

 �صنایع شيميایي
چندين واحد صنعتي كه عمدتاً به پااليشگاه  هاي كويت وابسته  اند، به توليد مواد شيميايي 

مانند گازهاي صنعتي آرگون، فرئون و هالون مي  پردازند. 

تاسيسات و واحدهاي صنعتي كويت در 29 ناحيه كشور و بيشتر در كناره  هاي شهر كويت، 
ناحيه مركزي، جنوبي و در كنار بنادر مستقر شده  اند. ناحيه صنعتي شعيبه نخستين و 
مهم  ترين ناحيه صنعتي كويت از ديد بزرگي و اهميت صنايع مستقر در آن است. پس از 
آن، ناحيه مينا عبداهلل است كه پااليشگاه  هاي نفت و صنايع وابسته در آن هستند. از نظر 
پراكندگي تعداد واحدهاي صنعتي، نواحي الشويخ، صبحان، الري، امغره و كبار المقاولين 

بيش ترين تعداد كارگاه  هاي صنعتي را دارا هستند.

واحدهاي  بيش ترين  ترتيب  به  الصليبه  و  شعيبه  المطالع،  االحمدي،  مناطق  همچنين 
صنعتي را دارا هستند. 

 �نقش بخش صنعت در اقتصاد کویت 
به  كاماًل  طبيعي،  منابع  و  جغرافيايي  شرايط  لحاظ  به  كويت  اقتصاد  شد  گفته  چنانچه 
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با  ندارند.  كويت  اقتصاد  در  چنداني  نقش  غيرنفتي  توليدي  صنايع  و  است  وابسته  نفت 
وجود سياست  هاي تشويقي دولت كويت مانند وام  هاي بلند مدت با نرخ  هاي بهره تشويقي، 
يارانه  ي اجاره زمين و محوطه  هاي صنعتي، در مجموع عملكرد صنايع توليدي و نقش آنها 
در توليد ناخالص داخلي كويت چندان اميدوار كننده نيست. در سال  هاي گذشته صادرات 
كويت به جهان بيشتر شامل نفت و فرآورده  هاي آن، كود شيميايي، پالستيك  و محصوالت 
شيميايي آلي و معدني بوده است. از سوي ديگر واردات اين كشور از جهان بيش تر شامل 
طيف گسترده  اي از كاالها مانند مواد غذايي، مصالح ساختماني، وسايل نقليه و قطعات آن، 

پوشاک و پارچه، مواد غذايي و ماشين آالت صنعتي بوده است. 

1-2. بخش كشاورزي

بخش کشاورزي کویت بسيار کوچك است. در سال 2009 ميالدي، سهم بخش کشاورزي 
این کشور از توليد خالص داخلي 0/3 درصد بوده است.  

 تنها 0/84 درصد زمين هاي كويت براي كشاورزي و كشت ميوه و سبزيجات مناسب است. 
عمده ترين محصوالت كشاورزي كويت، آبزيان )انواع ماهي( و خرما هستند.

كويت با قرارگرفتن در عرض جغرافيايي 30 درجه شمالي و در حاشيه  ي بيابان  هاي خشك 
و سوزان عربستان، كشوري با آب و هواي خشك بياباني است و هرگز آب جاري در آن 
ديده نمي  شود. نبود آب  هاي سطحي براي كشت و هواي گرم و بياباني، از كويت سرزميني 
بسيار نامناسب براي كشاورزي ساخته است. زمين  هاي قابل كشت كويت تنها مساحتي 
بيش از 0/8 درصد از خاک كشور، يعني كم تر از دويست كيلومتر مربع بوده و چراگاه  هاي 
آن نيز فصلي است. به همين دليل بخش كشاورزي و دامداري در كويت كم اهميت و 
ناچيز است. در واقع كشاورزي پايه  ي زندگي و درآمدزايي مردم كويت نيست و ساختار 

اقتصادي اين كشور به آن وابستگي ندارد. 

هرچند كويت به جهت نداشتن آب جاري وخاک مناسب كشاورزي يك كشور كشاورزي 
به شمار نمي  رود، ولي از سال 1953 ميالدي كشاورزي در كويت مورد توجه قرار گرفت. 
يارانه  بيش تر  مبالغ  اختصاص  و  نفت كويت  اوج  گيري درآمد  با  در دهه 1970 ميالدي 
آب  منابع  از  استفاده  با  كه  شد  تاسيس  كويت  در  كشاورزي  شركت  چند  كشاورزي، 
العبدلي  و  الوفره  الصليبه،  مناطق  در  را  بزرگي  كشت زارهاي  خاک،  اصالح  و  زيرزميني 

ايجاد كردند. 
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و  تاكنون ماهي  گيري  از گذشته  اقتصاد كويت،  بودن سهم كشاورزي در  ناچيز  با وجود 
بهره  برداري از منابع دريايي يكي از منابع اصلي درآمد كويتي  ها بوده است. صيد ماهي و 
ميگو در كويت رونق دارد و خوراک دريايي براي مصرف داخلي كويت و اندكي نيز صادرات 
فعاليت  استفاده مي  شود. در كويت چند شركت در بخش ماهي  گيري  به ديگر كشورها 

دارند كه به صيد، انجماد، بسته  بندي و فروش ماهي و ميگو مي  پردازند. 

و  ساله  پنج  كوتاه  مدت  دو طرح  براساس  كويت  دريايي  منابع  و  امور كشاورزي  سازمان 
بلندمدت بيست ساله تا سال 2008 ميالدي بخش كشاورزي را اندكي گسترش داده است. 
اعمال  را  تسهيالتي  و  تشويقي  سياست  هاي  كشاورزي،  براي گسترش  اكنون  هم  دولت 
مي  كند. كمك  هاي دولتي به بخش كشاورزي شامل تامين نيروهاي فني و متخصص، ارايه 
با قيمت  هاي  )براي گلخانه(  بذرهاي اصالح شده، كودهاي شيميايي و پالستيك سفيد 

پايين مي  شود. 

در كنار سازمان امور كشاورزي و منابع دريايي كويت كه ارگان دولتي و مسئول اين بخش 
در كويت است، سازمان  ها و اتحاديه  هاي ديگري از جمله جمعيت مهندسين كشاورزي، 
اتحاديه كشاورزان، اتحاديه ماهي  گيران و صاحبان كشتي  هاي كوچك، اتحاديه جمعيت هاي 
تعاوني توليدكننده فرآورده  هاي كشاورزي، جمعيت كشاورزي الوفره و جمعيت كشاورزي 

العبدلي نيز در بخش كشاورزي فعاليت دارند. 

1-3. بخش خدمات

بخش خدمات با 51/5 درصد، بزرگ  ترین بخش اقتصاد کویت را تشكيل مي دهد. 

خدمات مالي، بانكي، بيمه، درماني، رفاهي و خدمات گردشگري از مهم ترين بخش هاي 
خدماتي ارايه شده در اين كشور است. 

كويت به داليل گوناگون محل مناسبي براي بازديد گردشگران به شمار نمي رود. بيشتر 
سفرهاي مردم ديگر كشورها به مقصد كويت، با هدف تجاري يا ديد و بازديد با مهاجران 
مركز  چندين  گذشته  سال هاي  در  كشور  اين  مي شود.  انجام  كشور  اين  مقيم  خارجي 
ديدني احداث نموده كه بزرگ ترين آنها مجتمع تجاري اونيوز و مارينا مال )بازار ساحلي( 

هستند. 

كشورهاي  )بيشتر  جهان  كشور   34 از  خارجي  شهروندان  ورود  تسهيل  براي  هم چنين 
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غربي( در فرودگاه كويت رواديد فوري صادر مي شود. تعداد هتل هاي بزرگ كويت بيش 
از بيست هتل است. 

  طرح ها و پروژه هاي عمده در صنعت گردشگري كويت عبارتند از: 
طرح تكميل مرکز تجاري مارینا مال. � 

طرح گردشگري جزیره فيلكا. � 
گسترش تفریح گاه خيران. � 

توسعه شهر تفریحي کویت. � 
توسعه جزیره سبز. � 

توسعه مرکز علمي کویت. � 

طرح توسعه جزاير بوبيان و فيلكا از بزرگ ترين طرح هاي اقتصادي اين كشــور هستند. 
و  كاال  نقل  و  حمل  براي  بزرگ  بندر  يك  بوبيان،  جزيره  در  دارد  نظر  در  كويت  دولت 
خدمات رساني به كشورهاي منطقه به ويژه ايران و عراق احداث كند. بر اساس اين طرح، 
قرار است جزيره بوبيان به عنوان جزيره تجاري و جزيره فيلكا به عنوان مركز گردشگري به 
بهره برداري برسد. هم اكنون طرح توسعه جزاير تهيه شده و براي اجراي بخش هاي مختلف 
آن شامل تاسيسات زيربنايي، مجتمع هاي تجاري، مراكز گردشگري و ... توسط شركت هاي 

خصوصي، به مناقصه گذاشته شده است.

2. جمعيت 
همگني  نسبتاً  قومي  گروه  هاي  داراي  كويت 
  2009 سال  در  كشور  اين  جمعيت  است. 
ميالدي 2/8 ميليون نفر بوده است كه رتبه 
139 را در جهان دارد. ميانگين سني در اين 

كشور برابر با 26/4 سال است.

مردم كويت از نژاد سفيد و از تيره  ي آريايي 
و سامي بوده و در ميان آنها نژادهاي عرب 

مانند عدناني  ها نيز يافت مي  شود. در جدول شماره  ي 2 به سهم تيره هاي جمعيتي مردم 
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اين كشور اشاره شده است. 

جدول2: تيره هاي جمعيتي مردم كويت

درصدنام تيره   ردیف

45کویتي1

35دیگر اعراب2

9آسياي جنوبي3

4ایراني4

7دیگر تيره  ها5

www.cia.gov

شده  بيان   3 شماره  ي  جدول  در  نيز  كشور  اين  مردم  جمعيتي  نسبت هاي  و  ويژگي ها 
است.

جدول 3: ويژگي ها و نسبت هاي جمعيتي كويت 

ميزاننسبت یا ویژگيردیف

26/2 درصدنسبت جمعيت زیر 14 سال1

70/8 درصدنسبت جمعيت 15 تا 64 سال2

3 درصدنسبت جمعيت 65 سال و باالتر3

3/5 درصدنرخ رشد جمعيت4

21/64نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5

2/29نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر 6

98 درصدنرخ شهر نشيني )نسبت به جمعيت(7

15/65نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 8

8/75نرخ مرگ و مير نوزادها )تا یك  ساله( در هر هزار نفر9
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1/54نسبت جمعيت مردان به زنان10

2/7نرخ باروري زنان )تعداد مواليد به ازاي هر زن( 11

76/64 سالاميد به زندگي در آغاز تولد )مردان(12

79/18 سالاميد به زندگي در آغاز تولد )زنان(13

93/3 درصدنرخ باسوادي در کل جمعيت باالي 15 سال14

94/4 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال15

91 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 16

www.cia.gov

)GDP( 3. توليد ناخالص داخلي
در سال 2009 ميالدي ميزان توليد ناخالص داخلي کویت بر اساس نرخ رسمي مبادله 

116/2 ميليارد دالر و رشد توليد ناخالص داخلي برابر با 1/7- درصد بوده است. 

درآمد  و  اقتصادي  عمده ي  بخش هاي  سهم  تفكيك  به   )GDP( داخلي  ناخالص  توليد 
سرانه، در جدول شماره ي 4 آمده است.

جدول 4: توليد ناخالص داخلي )GDP( كشور كويت به تفکيک سهم بخش هاي 
عمده اقتصادي در سال 2009

ميزانشاخص

)GDP( توليد ناخالص داخلي)ppp 145/7 ميليارد دالر )بر اساس برابري قدرت خرید

)GDP( توليد ناخالص داخلي)116/2 ميليارد دالر )بر اساس نرخ رسمي مبادله

54,100 دالر )بر اساس ppp(درآمد سرانه

1/7- درصد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي

GDP 48/2 درصدسهم بخش صنعت از

GDP 0/3 درصدسهم بخش کشاورزي از

GDP 51/5 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov   
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4. شاخص هاي مهم اقتصادي 
سيستم اقتصادي كشور كويت تابع بازار آزاد است. در سال 2009 ميالدي ميزان درآمدهاي 
بوده  با 47/57 ميليارد دالر  برابر  نيز  با 72/02 ميليارد دالر و هزينه  ها  برابر  اين كشور 

است. 
در ادامه به مهم ترين شاخص هاي اقتصادي كويت بر اساس آخرين آمار و اطالعات اشاره 

شده است.

4-1. نرخ تورم 

نرخ تورم اين كشور در سال  هاي گذشته با نوسان همراه بوده است. نرخ تورم اين كشور از 
سال 2004 ميالدي تاكنون روند افزايشي داشته و در سال 2009 ميالدي شتاب بيشتري 
به خود گرفته است. در جدول شماره ي 5 نرخ تورم كويت در سال هاي 2003-2009 

ميالدي آمده است.

جدول 5: نرخ تورم كويت طي دوره زماني 2009-2003 ميالدي

2003200420052006200720082009سال

21/22/34/135/510/6نرخ تورم )درصد(

www.indexmundi.com

4-2. نرخ بيكاري 

بر اساس آمار رسمي، نرخ بيكاري كشور كويت در سال 2009 ميالدي برابر با 2/2 درصد 
بوده است. 

كويت يك ميليون نفر نيروي كار دارد كه بيشتر آن ها، مهاجران كشورهاي نزديك هستند. 
نزديك به نيمي از نيروي كار كويت در بخش  هاي دولتي و خدمات اجتماعي، چهل درصد 

در بخش خدمات و ده درصد در بخش صنعت و كشاورزي شاغلند. 

آمده  ميالدي   2003-2009 سال هاي  طي  كويت  بيكاري  نرخ   ،6 شماره ي  جدول  در 
است.  
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جدول 6: نرخ بيکاري كويت طي دوره زماني 2009-2003 ميالدي

2003200420052006200720082009سال

72/12/22/22/22/22/2نرخ بيكاري )درصد(

www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نيروي كار

نيروي  كمبود  مشكل  مي  دهند.  تشكيل  خارجي  ها  بيش تر  را  كويت  در  شاغل  كارگران 
انساني به ويژه در بخش ساختماني مقامات كويتي را بر آن داشته تا براي حل اين موضوع 
راه حل موقتي پيدا كنند و مديران شركت  هاي ساختماني و پيمان كاران را مسئول تامين 

نيروي انساني ساخت و سازها كنند. 

كشور،  اين  مقيم  خارجي  كار  نيروهاي  تابعيت  درباره  ي  كويت  آمار  اداره  گزارش  بنابر 
مصري  ها در صدر جدول شهروندان خارجي كويت بوده و اتباع هند، بنگالدش، سريالنكا، 
پاكستان، سوريه و ايران در رده  هاي بعدي هستند. همچنين افرادي از فيليپين، لبنان، 
اردن و عراق و برخي ديگر كشورها نيز براي كار كردن به كويت آمده  اند، به گونه  اي كه 
امروزه 98 درصد كارگران بخش خصوصي را خارجي  ها تشكيل مي  دهند. قوانين قديمي 
كار در كويت بيش تر جنبه دفاع از كارفرما را داشت. به تازگي قانون كار متعادل  تري تدوين 

شده، ولي هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.

بر اساس آمارهاي بين المللي، ميانگين درآمد ساالنه افراد در سال 2010 ميالدي در شهر 
با 9,913 دينار كويت  برابر  با 10,111 دينار كويت و در كل كشور كويت  برابر  كويت 

است.

4-4. تراز حساب جاري

بر اساس اطالعات ارایه  شده در سال 2009 ميالدي، ميزان تراز حساب جاري کویت برابر 
با 32/01 ميليارد دالر بوده است.
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4-5. ميزان ذخاير ارزي و طال

ميزان ذخایر ارزي و طالي کویت، در پایان سال 2009 ميالدي، برابر با 20/38 ميليارد 
دالر بوده است. 

5. شبكه هاي توزيع
بالگرد،  فرود  جايگاه  چهار  فرودگاه،  هفت  وجود  ميالدي،   2009 سال  آمار  اساس  بر 
برخورداري از حدود 5,749 كيلومتر جاده ، 38 كشتي تجاري، پنج پايانه بندري و 499 
كيلومتر خط ساحلي باعث شده كه سيستم حمل و نقل كاال در اين كشور از وضعيت 
تجارت  كاال در  زمان حمل  و مدت  از سرعت  بنابراين مي  توان  باشد.  برخوردار  مناسبي 
با كشورهاي ديگر و هم چنين از بنادر و پايانه  هاي ساحلي كويت به شهرهاي ديگر آن، 

اطمينان نسبي حاصل كرد. 

در اين كشور شهرهاي زير به عنوان پايانه  ها و گمرک  هاي بازرگاني شناخته مي شوند:
Ash Shu'aybah �
Ash Shuwaykh �
Az Zawr  � )Mina' Sa'ud(
Mina' 'Abd Allah �
Mina' al Ahmadi �

با آب  هاي خليج فارس، آن را از جايگاه  موقعيت جغرافيايي اين كشور و همسايگي آن 
ويژه اي در سيستم حمل و نقل و ترانزيت دريايي برخوردار ساخته است.

5-1. بازاريابي و تبليغات

كويت به عنوان يك بازار تجاري رو به رشد، از بازاريابي و تبليغات به عنوان يكي از ابزارهاي 
توسعه اقتصادي بهره مي برد. برخي روش هاي تبليغاتي مناسب در اين كشور عبارتند از:  

حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري ویژه  ي کویت. � 
ایجاد ارتباط با توزیع  کنندگان کليدي کاال در این کشور. � 
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همكاري با اعضاي انجمن ها و موسسات فعال در نمایشگاه هاي تجاري. � 
طراحي و ارایه ي کارت ویزیت به زبان هاي انگليسي و عربي.  � 

تدوین مكاتبات، کاتالوگ  ها و در کل تبليغات به زبان  هاي انگليسي و عربي. � 
عرضه ي محصوالت باکيفيت به مشتریان و ارایه ي خدمات پس از فروش مناسب. � 

تهيـه نماهنگ  هـای بازرگانی )تبليغـات تلویزیونی( بـرای نمایش در شـبكه  های  � 
تلویزیونی و ماهواره ای این کشور. 

توليدكنندگان و صادركنندگان كاالها و خدمات ايراني از بسياري از نيازهاي موجود در 
بازار كويت، آگاهي كامل ندارند و همين امر موجب شده تا ايران با وجود توانمندي هاي  
فراوان در زمينه  هاي گوناگون، نتواند ارزش صادرات غيرنفتي مناسبي به اين كشور داشته 

باشد.

5-2. راهكارهاي بازاريابي و فروش

كشورهاي  ديگر  همانند  كويت  كشور  در 
بازاريابي  براي  ويژه اي  راهكار هاي  جهان 
ديدگاه  از  دارد.  وجود  محصوالت  فروش  و 
جغرافيايي اقتصادي، كويت يك بازار كوچك 
و متمركز است و از تنوع مصرفي، اجتماعي و 

سياسي بااليي برخوردار نيست.

بنابراين با آگاهي از فرآيندهاي تجاري و بازار 
و داشتن شناخت نسبت به مصرف كنندگان 

بازاريابي و  براي  اين كشور محصوالت خود را به خوبي عرضه كرد.  كويتي، مي  توان در 
فروش محصوالت در اين كشور توجه به نكات زير، ضروري به نظر مي رسد:  

اعتمادسـازي و دادن اطمينـان به خریـداران و تجار در بازار کویـت اهميت باالیي  � 
دارد. 

ایجاد شـرایط پرداخت اعتباري و آسان  گيري در روش پرداخت به منظور دستيابي  � 
به جایگاهي مناسب در بازار و پيشي گرفتن از دیگر رقبا اهميت دارد. 

پيشنهاد مي شود با توجه به دقت خریداران در زمينه ي کيفيت و استاندارد کاالها،  � 
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براي دریافت گواهي هاي جهاني مرتبط با استاندارد محصول، اقدام شود. مشخصات 
استاندارد یادشده باید در کاتالوگ ها، بروشورها و ابزارهاي تبليغاتي درج شوند. 

به دسـت آوردن شناخت درست از نيازهاي مردم کویت و سليقه  ي آنها، کليد ورود  � 
موفق به بازار این کشور است. 

معرفـي محصوالت و خدمات در نمایشـگاه هاي تخصصي و عمومي، یكي از بهترین  � 
راهكارهاي جذب مشتریان بالقوه است. 

بهره برداري از دانش و تجربه ي تجار محلي کویتي بسيار مفيد است.  � 
مطالعـه ي گزارش هاي بازارشناسـي و بازاریابـي، پيش از ورود به بازار این کشـور  � 

راه گشاست.  
بررسي تجربه  ي شرکت  هاي عرضه  کننده  ي کاال به بازار این کشور مي  تواند راهنماي  � 

خوبي براي موفقيت در صادرات کاال به کویت باشد. 
تكميـل فرم  هـاي اطالعاتي کـه از پيش تهيه شـده بـراي ارتباط برقـرار کردن با  � 
خریداران و یا شـرکاي تجاري طرف مقابل و دریافت بازخور و نظرات آنها درباره  ي 

کاالها و خدمات ارایه شده بسيار سودمند است. 

6. منابع طبيعي
منابع طبيعي عمده كويت شامل نفت و گاز طبيعي مي  شود. در سال 2009 ميالدي ميزان 
توليد نفت اين كشور 2/257 ميليون بشكه در روز و مصرف برابر با 325 هزار بشكه در 
روز بوده است. ميزان ذخاير اثبات شده ي نفت كويت تا آغاز سال 2009 ميالدي برابر با 

101/5 ميليارد بشكه بوده است. 

در سال 2009 ميالدي، ميزان توليد گاز طبيعي اين كشور 12/7 ميليارد متر مكعب در 
اثبات  بوده است. ميزان ذخاير  برابر 12/7 ميليارد متر مكعب در روز  نيز  روز و مصرف 
بوده  تريليون متر مكعب  با 1/794  برابر  آغاز سال 2009 ميالدي  تا  شده ي گاز كويت 

است. 

كويت داراي پستي و بلندي  هاي ناچيزي است و خاک آن بسيار هموار است. بلندترين 
نقطه در كشور كويت داراي 306 متر ارتفاع و پايين  ترين سطح خاک آن در ساحل خليج 
از  بلندي صفر است. در كويت جنگل و چراگاه ديده نمي  شود و بخش بزرگي  با  فارس 

مساحت كشور را بيابان  هاي خشك و بدون آب دربرگرفته است.
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اين فصل از گزارش به بررسي سيستم حمل  ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانكي، نظام بيمه اي 
و زيرساخت هاي ارتباطاتي كويت مي  پردازد.

 �حمل  ونقل
اين كشور از لحاظ زيرساخت  هاي حمل  ونقل جاده  اي، دريايي و هوايي از امكانات خوبي 
برخوردار است. از ديد موقعيت جغرافيايي، حمل و نقل دريايي در كويت اهميت فراواني 
دارد. هويت اين كشور با پديدار شدن يك بندرگاه مناسب بازرگاني در هم آميخته و اين 
به شمار  فارس  اميرنشين كوچك در حاشيه  ي خليج  اين  پيدايش  اساس  واقع  در  بندر 

مي  رود. مشخصات سيستم حمل  ونقل كويت، در ادامه گفته شده است.

1-1. جاده  اي 

كيلومتر جاده  به 5,700  نزديك  داراي  كويت 
جاده  هاي  را  آن  از  كيلومتر   900 كه  است، 
روستايي  و 350 كيلومتر آن را بزرگراه تشكيل 

مي  دهند.

كويت در ميان كشورهاي عربي، داراي باالترين 
از  و  است  شخصي  خودروهاي  سرانه  ي  رقم 
اين ديد در جهان پس از شش كشور صنعتي 

پيشرفته در رتبه  ي هفتم قرار مي  گيرد.

فصل چهارم
زیرساخت ها
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حمل  ونقل جاده اي از لحاظ ميزان جابجايي مسافر پس از حمل  و نقل هوايي و از لحاظ 
جابجايي كاال پس از حمل  ونقل دريايي قرار مي  گيرد.

1-2. ريلي

از كشورهاي  بسياري  مانند  اين كشور هم  و شايد  نيست  راه  آهن  داراي شبكه  ي  كويت 
كوچك حاشيه خليج فارس به دليل كوچك بودن مساحت، نيازي به اين شيوه  ي حمل 

و نقل ندارد. 

1-3. دريايي

كويت 499 كيلومتر خط ساحلی دارد. 
مرزهاي آبي اين كشور با خليج فارس 
از راه تنگه  ي هرمز به آب  هاي  است و 

آزاد دسترسي دارد.

تجاري  كشتي  راني  ناوگان  كويت 
اختصاصي ندارد، بلكه يكي از شركاي شركت كشتي راني متحده  ي عرب است كه حمل و 
نقل بازرگاني كويت را نيز انجام مي  دهد. اين شركت در سال 1976 ميالدي ايجاد شده و 
ديگر شركاي آن كشورهاي عربي حوزه  ي خليج فارس هستند. كشتي  هاي اين شركت ميان 
كشورهاي اروپايي، بنادر درياي مديترانه، ژاپن، سواحل شرقي آمريكا، آمريكاي جنوبي و 

بنادر كشورهاي عربي حاشيه  ي خليج فارس و درياي سرخ رفت و آمد مي   كنند. 

1-3-1. بنادر 
 76 كه  است  مهم  بندر  سه  داراي  كشور  اين 
درصد ترافيك دريايي اين كشور در آنها متمركز 
مناسب  پيشرفت  كشور  اين  بنادر  است.  شده 

داشته  اند و از امكانات خوبي برخوردارند.

مشخصات بنادر كويت به صورت زير است:
بندر االحمدي: بزرگ  ترین بندر نفتي کویت که داراي چهار لنگرگاه اسـت. اسـكله  � 



بخش اول: كليات، فصل چهارم: زیرساخت ها / 57

شـمالي آن مي  تواند هم براي صادرات نفت خام و هم محصوالت پاالیش شده مورد 
استفاده قرار گيرد. 

بنـدر شـعيبه: دومين بندر بـزرگ کویت اسـت. داراي لنگرگاه  هاي ویـژه کاالهاي  � 
تجاري، کانتينر و لنگرگاه محصوالت نفتي اسـت که توسط شرکت ملي نفت کویت 

اداره مي  شود. 
بندر الشویخ: قدیمي  ترین بندر تجاري کویت است که مي  تواند کشتي  هاي گوناگون  � 
بـا آبخـور 7/5 متر را در هر زمان و با آبخور 9/5 متـر را تنها در وضعيت بيش ترین 

مد آب بپذیرد. 
بندر الزور )ميناء المسعود(: چهارمين بندر نفتي کویت است که صادرات نفت منطقه  � 

مقسومه را انجام مي  دهد. 

1-4. هوايي

كويت در كل هفت فرودگاه دارد كه از اين 
تعداد، چهار فرودگاه آسفالته و سه فرودگاه 
خاكي است. كويت براي حمل و نقل مسافر 
خطوط  از  دريايي  ناوگان  كنار  در  كاال  و 
هوايي  ناوگان  مي  كند.  استفاده  نيز  هوايي 
توسط  و  است  دولتي  شركت  يك  كويت 
اداره  كويت  كشوري  هواپيمايي  سازمان 

مي شود. 

خود  ظرفيت  توسعه  ي  كويت،  المللي  بين  فرودگاه 
به منظور حمل مسافر تا 55 ميليون نفر در سال را 

برنامه  ريزي كرده است.

2. نظام بانكي 
تنظيم كننده ي  اصلي  نهاد  كويت1،  مركزي  بانك 
روابط و مقررات بانكي در اين كشور است. سرمايه  ي 

1. Central Bank of Kuwait (CBK)
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بانك مركزي كويت پنج ميليون دينار كويتي است.

در اين كشور تعداد بانك  هاي بومي و خارجي پرشمار نيست، ولي سيستم بانكي داراي 
سازوكارهاي نسبتاً كارآمد، روزآمد و باثباتي است. از اين رو، بانك  هاي كويت در سال  هاي 
گذشته، با وجود بحران مالي جهان، داراي وضعيت مالي مناسب و سود تجاري بوده  اند.                                             

امروزه نهادهاي مالي و بانك  هاي بسياري از جمله شعب بانك  هاي خارجي در اين كشور 
فعاليت دارند. در زير به نام برخي از بانك  هاي كشور كويت اشاره مي  شود:

Citibank  � - Kuwait Branch

BNP PARIBAS  � - Kuwait Branch

HSBC Bank Middle East Limited  � - Kuwait Branch

Kuwait Banking Associatio � n

Kuwait Finance Hous � e

Commercial Ban � k

Bank of Bahrain and Kuwai � t

Industrial Bank of Kuwait �
Burgan  � Bank

Boubyan Ban � k

Al � -Ahli Bank of Kuwait

Kuwait International  � Bank

3. نظام بيمه اي 
صنعت بيمه  ي كويت رشد مناسبي داشته و هم اكنون چندين شركت   داخلي و خارجي 
در اين بخش فعال هستند. هم اكنون در اين كشور سه شركت بزرگ بيمه داخلي فعال 

هستند. 

اين سه شركت عبارتند از:
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Kuwait Insurance Company �
Warba Insurance Company �
Al � -Ahleia Insurance Company

از سال  اين كشور است كه  بيمه  بزرگ ترين شركت  بيمه كويت، قديمي ترين و  شركت 
1960 ميالدي، فعاليت خود را آغاز كرده است. اين شركت، بيش ترين سهم بازار بيمه را 

در صنعت نفت و گاز كويت در اختيار دارد.

شركت بيمه واربا، به عنوان يك شركت پيش روي بازار، خدمات بيمه اي متنوع تري را به 
مشتريان ارايه مي كند. اين شركت تجربه اي سي ساله در بازار بيمه كويت دارد.

بازار  شركت بيمه االهلي، در سال 1962 ميالدي تاسيس شده است و به مشتريان در 
كويت و انگليس خدمات بيمه اي ارايه مي كند. مزيت رقابتي اين شركت نسبت به ساير 
مشتريان  به  عادالنه تر  و  رقابتي  قيمت هاي  ارايه  كويت،  بازار  در  فعال  بيمه  شركت هاي 

است.

4. زيرساخت هاي ارتباطاتي 
كويت از لحاظ وضعيت ارتباطات تلفني وضعيت مناسبي دارد. خدمات تلفني كويت از 
طريق 35 ايستگاه در سراسر كويت ارايه مي  شود. كويت مانند برخي از كشورهاي عضو 

شوراي همكاري خليج فارس از تجهيزات مخابراتي گسترده  اي برخوردار است. 

اين كشور وجود داشته  ثابت در  در سال 2010 ميالدي در حدود 541 هزارخط تلفن 
است. ميزان نفوذ تلفن همراه با 2/907 ميليون خط در همين سال به بيش از صد درصد 
از يك  بيش  به  ميالدي  در سال 2010  در كويت  اينترنت  كاربران  تعداد  است.  رسيده 

ميليون نفر رسيده است.

اقدامات  كشور  اين  نيز،  ماهواره  اي  شبكه  هاي  و  تلويزيوني  زيرساخت  هاي  بخش  در 
گسترده اي را انجام داده و داراي برنامه  هاي زنده ي متنوعي است. 

 .ir است همان گونه كه در ايران . kwدامنه  ي  نشاني  هاي اينترنتي يا وب سايت  هاي كويت
است.
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 2010 سال  در  كويت  كشور  ارتباطاتي  شاخص  هاي  و  زيرساخت  ها   ،7 شماره ي  جدول 
ميالدي را نشان مي  دهد.

جدول 7: زيرساخت  ها و شاخص هاي ارتباطاتي كويت در سال 2010 ميالدي

ميزانشاخص

541 هزار خطتعداد خطوط تلفن ثابت

2/907 ميليون خطتعداد خطوط تلفن همراه

1 ميليون کاربرکاربران اینترنتي

2,305 ميزبانتعداد ميزبان  هاي اینترنتي

15 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیوني

18 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي رادیویي

www.cia.gov
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در اين فصل، وضعيت تجارت خارجي مشتمل بر وضعيت صادرات و واردات، انواع و ميزان 
گروه هاي كااليي وارد و صادر شده به/ از كويت و كشورهاي عمده واردكننده و صادركننده 
كاال از/ به كويت بررسي مي  شود. در پايان، سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در اين 

كشور تشريح مي شود.  

1.تراز تجاري 
ميليارد دالر  و 21/362  ميليارد دالر صادرات  ميالدي، 62/156  در سال 2007  کویت 
واردات داشته است. این ارقام نشان مي دهد که تراز تجاري این کشور در سال 2007 

ميالدي، به ميزان 40/794 ميليارد دالر مثبت بوده است. 

شايان ذكر است كه اطالعات صادرات و واردات كويت در مراجع معتبر بين  المللي از جمله 
مركز تجارت بين  المللي )ITC(، از سال 2006 ميالدي به بعد موجود است و اطالعات 

سال  هاي قبل در دسترس نيست.

جدول شماره  ي 8 ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري كويت طي سال هاي 2006-2007 
ميالدي را نشان مي دهد.

 جدول 8: ارزش صادرات و واردات و تراز تجاري كويت طي سال هاي
2007-2006 ميالدي )ميليارد دالر(

20062007شرحردیف

56/00362/156ارزش صادرات1

17/24021/362ارزش واردات2

فصل پنجم
اطالعات كلي
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38/76340/794 تراز تجاري3

73/24382/518ارزش مبادالت تجاري4

325291نسبت صادرات به واردات )درصد(5

www.trademap.org 

همان گونه كه ديده مي شود، روند تراز تجاري كويت طي سال  هاي 2006 و 2007 ميالدي 
مثبت و روبه رشد بوده است.

2. صادرات 
اقالم عمده  کویت در سال 2007 ميالدي 62/156 ميليارد دالر صادرات داشته است. 
اشياي  و  پالستيكي  مواد  خام،  نفت  و  معدني  سوخت  هاي  شامل  کشور  این  صادراتي 
ساخته شده از آن، وسایل نقليه زميني، کودهاي شيميایي، ماشين آالت و دستگاه هاي 
برقي و اجزا و قطعات آنها، دیگ هاي بخار و آبگرم، مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد، 
شيشه و مصنوعات شيشه اي، چدن، آهن و فوالد وآلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم 
مي شود. صادرات اين كشور در سال 2007 ميالدي  با يازده درصد رشد نسبت به سال 

پيش از آن، همراه بوده است.

و روند رشد آن، در سال  هاي 2007- به جهان  اين كشور  اقالم مهم صادراتي  فهرست 
2006 ميالدي در جدول شماره  ي 9 آمده است.

 جدول 9: اقالم مهم صادراتي و ارزش صادراتي هر يک طي دوره زماني 
2007-2006 ميالدي )ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
صادرات

افزایشي56,00362,156-کل محصوالت

افزایشي2753,13959,211سوخت هاي معدني و نفت خام1

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از 2
افزایشي391,0771,265این مواد
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وسایل نقليه زميني غير از نواقل روي خط 3
افزایشي87501680راه آهن یا تراموا 

افزایشي31252290کودهاي شيميایي4

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و 5
افزایشي85110220قطعات آنها

افزایشي84103170 دیگ هاي بخار و آبگرم 6

افزایشي7348122مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد7

افزایشي707590شيشه و مصنوعات شيشه اي 8

کاهشي729284چدن، آهن و فوالد 9

کاهشي765445آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  10

کاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از خمير 11
افزایشي483643کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

فرآورده ها از سبزیجات، ميوه ها یا از سایر 12
افزایشي202439اجزاي نباتات

افزایشي632934سایر اشياي نسجي دوخته و مهيا13

مروارید طبيعي یا پرورده، سنگ  هاي 14
کاهشي716229گرانبها یا نيمه گرانبها

ـ  جراحي؛ اسباب 15 مبل؛ مبل  هاي طبي 
کاهشي946127تخت خواب  و همانند

محصوالت شيميایي غيرآلي، ترکيبات آلي 16
کاهشي285425یا غيرآلي فلزات گرانبها

شير و محصوالت لبني؛ تخم پرندگان؛ 17
افزایشي041419عسل طبيعي

آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، 18
افزایشي901019سينماتوگرافي

روغن  هاي اسانسي و شبه رزین ها 19
افزایشي331418)رزینویيدها(

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فكول یا 20
افزایشي 191318شير، نان هاي شيریني

www.trademap.org
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با نگاهي به ارقام جدول باال درمي  يابيم كه ميزان صادرات كويت به ويژه در ده گروه كااليي 
عمده صادراتي، در سال هاي گذشته روند افزايشي داشته است. 

کشورهاي  عمده ترین  آمریكا،  و  هند  فارس،  خليج  حوزه  کشورهاي  نامعين،  مناطق 
واردکننده کاال از کویت هستند. مناطق نامعين، امارات، هند، عربستان، آمریكا، قطر 
و اندونزي هفت کشور عمده ي واردکننده ي کاال از کویت هستند که در مجموع 97/3 
به  نامعين  از کاالهاي صادراتي کویت را وارد مي کنند. گفتني است كه مناطق  درصد 
تنهايي 94/4 درصد از سهم كاالهاي صادراتي كويت را به خود اختصاص داده است و اين 
بدان معناست كه بخش بسيار بزرگي از صادرات اين كشور به مقاصد نامشخصي انجام 
مي  شود. ايران با واردات 139 ميليون دالر كاال از كويت در سال 2007 ميالدي، در رتبه  ي 

دهم قرار دارد. 

جدول شماره ي 10 مهم ترين كشورهاي واردكننده كاال از كويت و سهم آنها از صادرات 
اين كشور در سال 2007 ميالدي را نشان مي دهد.

جدول 10: مهم ترين كشورهاي واردكننده كاال از كويت در سال 2007 ميالدي 
)ميليون دالر(

سهم از کل صادرات )درصد(ارزش وارداتنام کشوررتبه

59,19794/4مناطق نامعين 1

5230/8امارات2

3890/6هند3

3360/5عربستان 4

2640/4آمریكا5

1980/3قطر6

1840/3اندونزي7

1560/2اردن8
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سهم از کل صادرات )درصد(ارزش وارداتنام کشوررتبه

1510/2پاکستان9

1390/2ایران10

1060/2چين11

960/2سوریه12

950/2عراق13

890/1بحرین14

700/1ایتاليا15

600/1مصر16

550/1اسپانيا17

530/1لبنان18

510/1هنگ  کنگ19

450/1عمان20

www.trademap.org 

3. واردات 
عمده  اقالم  است.  داشته  واردات  دالر  ميليارد   21/362 ميالدي   2007 در سال  کویت 
تراموا،  یا  راه آهن  خط  روي  نواقل  از  غير  زميني  نقليه  وسایل  شامل  کویت  وارداتي 
دیگ هاي بخار و آبگرم، ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و قطعات آنها، مصنوعات 
از چدن، آهن یا فوالد، لباس و متفرعات لباس، غيرکشباف یا غيرقالب باف، چدن، آهن 
اشياي  و  مواد پالستيكي  و سيمان،  و سنگ، گچ، آهك  گوگرد، خاک  نمك،  فوالد،  و 
ـ  جراحي و اسباب تخت خواب  ساخته شده از این مواد، محصوالت دارویي، مبل  هاي طبي 
مي شود. جدول شماره  ي 11 اقالم مهم وارداتي كويت از جهان و ارزش وارداتي هر يك 

طي سال  هاي 2006 و 2007 ميالدي را نشان مي دهد. 
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جدول 11: اقالم مهم وارداتي و ارزش هر يک طي دوره زماني 2006-2007 
ميالدي )ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشي17,24021,362-کل محصوالت

وسایل نقليه زميني غير از نواقل روي خط 1
افزایشي872,8393,295راه آهن یا تراموا 

افزایشي841,9653,276دیگ هاي بخار و آبگرم 2

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و 3
افزایشي851,4602,300قطعات آنها

افزایشي731,1471,512مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد4

افزایشي729611,036چدن، آهن و فوالد 5

لباس و متفرعات لباس، غيرکشباف یا 6
افزایشي62476530غيرقالب باف

نمك، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهك و 7
افزایشي25337522سيمان

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از این 8
افزایشي39445482مواد

افزایشي30394448محصوالت دارویي9

ـ  جراحي؛ اسباب 10 مبل؛ مبل  هاي طبي 
افزایشي94378425تخت خواب و همانند

آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، 11
افزایشي90317380سينماتوگرافي

مروارید طبيعي یا پرورده، سنگ  هاي گرانبها 12
افزایشي71247370یا نيمه گرانبها
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

شير و محصوالت لبني؛ تخم پرندگان؛ عسل 13
افزایشي04302359طبيعي

کاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از خمير 14
افزایشي48282332کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

افزایشي10266327غالت15

روغن  هاي اسانسي و شبه  رزین ها 16
افزایشي33263309)رزینویدها(

افزایشي02212275گوشت و احشاي خوراکي17

ميوه  هاي خوراکي، پوست مرکبات یا پوست 18
کاهشي08279259 خربزه و همانند

افزایشي76226246آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  19

افزایشي44210235چوب و اشياي چوبي؛ زغال چوب20

افزایشي40210229کائوچو و اشياي ساخته شده از کائوچو21

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکي 22
افزایشي07211216خوراکي

افزایشي74196203مس و مصنوعات از مس 23

افزایشي38163197محصوالت گوناگون شيميایي 24

فرآورده ها از سبزیجات، ميوه ها یا از سایر 25
افزایشي20156189اجزاي نباتات

افزایشي69146162محصوالت سراميكي 26

افزایشي21141147فرآورده هاي خوراکي گوناگون27

افزایشي61120141 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف28

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فكول یا 29
افزایشي19121140شير، نان هاي شيریني
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشي64116138کفش، گتر و اشياي همانند، اجزاي این اشيا 30

افزایشي01134137حيوانات زنده31

افزایشي70118130شيشه و مصنوعات شيشه اي 32

توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوي 33
افزایشي24112122ساخته شده

افزایشي2790120سوخت  هاي معدني و نفت خام34

صابون، فرآورده  ها براي شستشو، 35
افزایشي34106120فرآورده هاي روان کننده

مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، پنبه نسوز 36
کاهشيAsbestos(68274120(، ميكا یا از مواد همانند

عصاره هاي دباغي یا رنگرزي، تانن  ها و 37
افزایشي32105112مشتقات آنها

کاهشي29115109محصوالت شيميایي آلي38

افزایشي9194106اشياء صنعت ساعت سازي39

اشياي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 40
افزایشي428499برگ سازي؛ لوازم سفر

افزایشي159194چربي ها و روغن هاي حيواني یا نباتي41

افزایشي17123190قند و شكر و شيریني42

افزایشي557890 الياف سنتتيك یا مصنوعي غير یكسره43

افزایشي227989نوشابه ها، آبگون هاي الكلي و سرکه44

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزا و 45
افزایشي957883قطعات و متفرعات آنها

افزایشي186677کاکائو و فرآورده  هاي آن46



بخش دوم: تجارت خارجي، فصل پنجم: اطالعات كلي / 71

ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

محصوالت شيميایي غيرآلي، ترکيبات آلي یا 47
افزایشي285776غيرآلي فلزات گرانبها

افزایشي637175سایر اشياي نسجي دوخته و مهيا48

افزایشي836474مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي49

افزایشي096171قهوه، چاي ماته و ادویه50

کاهشي4910057کتاب، روزنامه و تصویر 51

افزایشي574656فرش و سایر کفپوش  ها از مواد نسجي52

ماهي ها و قشرداران، صدف داران و سایر 53
افزایشي034756آبزیان بدون ستون فقرات

افزایشي893656کشتي ها، قایق ها و شناورها 54

55
فرآورده هاي گوشت، ماهي یا قشرداران، 
صدف داران یا سایر آبزیان بدون ستون 

فقرات
افزایشي164254

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات چاقوسازي، 56
کاهشي825248قاشق و چنگال

افزایشي964048مصنوعات گوناگون57

کاهشي543430رشته  هاي سنتتيك یا مصنوعي 58

دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 59
افزایشي122126ميو ه هاي گوناگون

آخال و تفاله صنایع خوراک  سازي، 60
افزایشي232025خوراکي  هاي آماده براي حيوانات 

www.trademap.org

همان  گونه كه جدول باال نشان مي دهد، ميزان واردات كاال در بيش تر گروه هاي كااليي، 
به ويژه در ده گروه كااليي عمده وارداتي، افزايشي بوده است. اين خود گوياي موقعيت و 

فرصتي مناسب براي صادركنندگان اين گروه  هاي كااليي به كويت است. 

کشورهاي چين، آمریكا، ژاپن، آلمان، ایتاليا، عربستان، هند و کره جنوبي هشت شریك 
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عمده ي وارداتي کویت )صادرکنندگان به کویت( هستند. این کشورها نزدیك به شصت 
داشته اند.  اختيار  در  را  ميالدي  در سال 2007  کویت  به  کاال  ارزش صادرات  از  درصد 

امارات نهمين کشور واردکننده کاال به کویت است.

ايران با صادرات 390 ميليون دالر كاال به كويت در سال 2007 ميالدي، جايگاه سيزدهم 
و سهم بازار 1/8 درصدي را در اختيار دارد.

دليل  به  كويت،  به  صادركننده  عمده ي  كشورهاي  ميان  در  امارات  و  عربستان  حضور 
عضويت هر سه كشور در اتحاديه ي گمركي شش  جانبه شوراي همكاري خليج فارس است. 
در سال 2007 ميالدي، عربستان 1/288 ميليارد دالر و امارات 786 ميليون دالر به كويت 

صادرات داشته  اند.

مهم ترين صادركنندگان كاال به كويت و ارزش صادرات آن ها در سال 2007 ميالدي در 
جدول شماره  ي 12 آمده است. 

جدول 12: مهم ترين كشورهاي صادركننده كاال به كويت در سال 2007 ميالدي 
)ميليون دالر(

سهم از کل واردات )درصد(ارزش صادراتنام کشوررتبه

2,45611/5چين1

2,41811/3آمریكا2

1,8238/5ژاپن3

1,5937/5آلمان4

1,2906ایتاليا5

1,2886عربستان 6

8894/2هند7

8574کره جنوبي8
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سهم از کل واردات )درصد(ارزش صادراتنام کشوررتبه

7863/7امارات9

7283/4انگليس10

5752/7فرانسه11

5682/7استراليا12

3901/8ایران13

3091/4هلند14

3061/4تایلند15

3021/4سویيس16

2751/3ترکيه17

2731/3اسپانيا18

2361/1مالزي19

2171برزیل20

2030/9مكزیك21

2000/9کانادا22

1970/9مصر23

1840/9فنالند24

1750/8تایوان25

1680/8اتریش26

1660/8اندونزي27

1510/7سوئد28
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سهم از کل واردات )درصد(ارزش صادراتنام کشوررتبه

1460/7سنگاپور29

1380/6بلژیك30

www.trademap.org

4. كشورهاي عمده صادركننده
اطالعات  اين  مي شوند.  معرفي  كويت  به  صادركننده  عمده  ي  كشورهاي  بخش،  اين  در 
مي تواند تصوير روشني از رقباي بالقوه و رقباي كنوني در گروه هاي كااليي اصلي صادراتي 
بيش تر  در  نخست  كشور  شش  آمار،  برابر  كند.  فراهم  ايراني  بازرگانان  براي  كويت  به 
گروه هاي كااليي به طور ميانگين بيش از شصت درصد كاالها را وارد كرده اند. در جداول 
13 تا 32، شش كشور نخست صادركننده و سهم هر كدام در بيست گروه كااليي اول ارايه  

شده در جدول شماره 11 آمده است. 

جدول 13 : مهم ترين رقباي موجود در تامين وسايل نقليه زميني غير از نواقل 
روي خط راه آهن يا تراموا در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

1.02731/2ژاپن1

65119/8آمریكا2

47114/3آلمان3

32910استراليا4

1444/4کره جنوبي5

1143/5انگليس6

جمع کل واردات کویت: 3.295 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 14: مهم ترين رقباي موجود در تامين ديگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

66420/3آمریكا1

51715/8ایتاليا2

3209/8چين3

2938/9آلمان4

1986/1ژاپن5

1925/8کره جنوبي6

جمع کل واردات کویت: 3,276 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 15: مهم ترين رقباي موجود در تامين ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و 
اجزا و قطعات آنها در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

32914/3آمریكا1

28112/2آلمان2

24910/8چين3

1777/7کره جنوبي4

1717/4ژاپن5

1255/4فنالند6

جمع کل واردات کویت: 2,300 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 16: مهم ترين رقباي موجود در تامين مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد در 
بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

21113/9چين1

17111/3ژاپن2

1278/4ایتاليا3

1258/3مكزیك4

1228/1عربستان 5

1117/3کره جنوبي6

جمع کل واردات کویت: 1,512 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 17: مهم ترين رقباي موجود در تامين چدن، آهن يا  فوالد در بازار كويت 
)سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

22521/8چين1

20419/7ایران2

17316/7عربستان 3

918/7کره جنوبي4

767/4ترکيه5

565/4آلمان6

جمع کل واردات کویت: 1,036 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 18: مهم ترين رقباي موجود در تامين لباس و متفرعات لباس، غيركشباف 
يا غيرقالب باف در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

20238/2چين1

6011/4هند2

509/4ایتاليا3

285/2ترکيه4

173/2فرانسه5

91/7آمریكا6

جمع کل واردات کویت: 530 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 19: مهم ترين رقباي موجود در تأمين نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 
آهک و سيمان در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

27152چين1

11221/5امارات2

244/5ژاپن3

214هند4

203/8عربستان 5

203/8تایلند6

جمع کل واردات کویت: 522 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 20: مهم ترين رقباي موجود در تامين مواد پالستيکي و اشياي ساخته 
شده از اين مواد در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

11223/1عربستان 1

5812چين2

479/7امارات3

265/5تایوان4

265/3آلمان5

224/5آمریكا6

جمع کل واردات کویت : 482 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 21: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت دارويي در بازار كويت 
)سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

7517/3آلمان1

5412/1آمریكا2

5211/7انگليس3

398/8سویيس4

368/1فرانسه5

306/6ایتاليا6

جمع کل واردات کویت: 448 ميليون دالر

www.trademap.org
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ـ  جراحي؛  جدول 22: مهم ترين رقباي موجود در تامين مبل؛ مبل  هاي طبي 
اسباب تخت  خواب و همانند در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

12128/4چين1

6214/5ایتاليا2

337/7آمریكا3

235/5آلمان4

215مالزي5

204/7انگليس6

جمع کل واردات کویت: 425 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 23: مهم ترين رقباي موجود در تامين آالت و دستگاه  هاي اپتيک، 
عکاسي، سينماتوگرافي در بازار كويت )سال 2007(  

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

12131/9آمریكا1

4712/3آلمان2

318/2ایتاليا3

307/9چين4

225/8ژاپن5

194/9انگليس6

جمع کل واردات کویت: 380 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 24: مهم ترين رقباي موجود در تامين مرواريد طبيعي يا پرورده، 
سنگ  هاي گرانبها يا نيمه   گرانبها در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

8322/4هند1

8222/1امارات2

5214/1سویيس3

267لبنان4

205/5ایتاليا5

195/2آفریقاي جنوبي6

جمع کل واردات کویت: 370 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 25 : مهم ترين رقباي موجود در تامين شير و محصوالت لبني؛ تخم 
پرندگان؛ عسل طبيعي در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

10629/6عربستان 1

5214/6نيوزیلند2

277/5هلند3

215/9استراليا4

174/6هند5

154/1ترکيه6

جمع کل واردات کویت: 359 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 26: مهم ترين رقباي موجود در تامين كاالهاي كاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته 
 شده از خمير كاغذ، از كاغذ يا از مقوا در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

11033/1عربستان 1

298/8فنالند2

195/8چين3

175/3کره جنوبي4

175/1اندونزي5

134سوئد6

جمع کل واردات کویت: 332 ميليون دالر

www.trademap.org

 جدول 27: مهم ترين رقباي موجود در تامين غالت در بازار كويت 
)سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

10833/1هند1

7723/4استراليا2

288/6آرژانتين3

236/9پاکستان4

164/9روسيه5

154/7آمریكا6

جمع کل واردات کویت: 327 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 28: مهم ترين رقباي موجود در تامين روغن  هاي اسانسي و شبه  رزين ها 
)رزينوييدها( در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

9029/1فرانسه1

3310/7انگليس2

247/9عربستان 3

247/8آلمان4

227/2آمریكا5

227ایتاليا6

جمع کل واردات کویت: 309 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 29: مهم ترين رقباي موجود در تامين گوشت و احشاي خوراكي در بازار 
كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

14352/1برزیل1

238/4استراليا2

217/6عربستان 3

217/5پاکستان4

207/1چين5

145/1هند6

جمع کل واردات کویت: 275 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 30: مهم ترين رقباي موجود در تامين ميوه هاي خوراكي، پوست مركبات 
يا پوست خربزه و همانند در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

5320/3فيليپين1

3914/9مصر2

2810/7آمریكا3

228/6هند4

197/2لبنان5

176/6آفریقاي جنوبي6

جمع کل واردات کویت: 259 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 31: مهم ترين رقباي موجود در تامين آلومينيوم و مصنوعات از 
آلومينيوم در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

4217/1عربستان 1

3915/9بحرین2

3514/4چين3

3413/7امارات4

239/2آمریكا5

124/8آلمان6

جمع کل واردات کویت : 246  ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 32: مهم ترين رقباي موجود در تامين چوب و اشياي چوبي؛ زغال چوب 
در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

4720/1چين1

3514/9اتریش2

3313/9مالزي3

2711/4اندونزي4

125/1شيلي5

125نيوزیلند6

جمع کل واردات کویت : 235 ميليون دالر

www.trademap.org

4-1. تحليل مزيت هاي ايران در تامين كاالهاي عمده وارداتي كويت

اول(  فصل  )بيست  كويت  وارداتي  مهم  كاالهاي  تامين  كننده  اصلي  كشورهاي  بررسي 
جزو   فقط  بررسي،  مورد  كاالهاي  صادرات  توانمندي  وجود  با  ايران  كه  مي  دهد  نشان 
تامين كنندگان اصلي كاالهاي ذيل فصل 72 كتاب تعرفه )چدن، آهن يا فوالد( در بازار 
كويت است. بررسي توانمندي ها و ظرفيت  هاي شركت  هاي ايران در تامين كاالهاي مهم 
وارداتي كشور كويت نشان مي  دهد كه شركت  هاي ايراني از ظرفيت گسترده  اي برای تامين 

نيازهاي بازار اين كشور برخوردار هستند. 

شركت  هاي ايراني توليدكننده ي كاالهاي ذيل فصل  های 84 كتاب تعرفه )ديگ  هاي بخار و 
آب گرم( و 25 كتاب تعرفه )نمك، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهك و سيمان(، از توانمندي 
بازار  در  بلندمدت  براي حضور  برنامه  ريزي  با  اين رو  از  برخوردارند.  گسترده  اي  صادراتي 
كويت، سهم صادرات ايران به اين كشور در اين گروه كااليي، تا اندازه ي زيادي مي تواند 

افزايش يابد. 
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ايران در گروه كااليي 08 )ميوه  های خوراكی( نيز از پتانسيل و ظرفيت بااليي برخوردار 
است و مي  تواند سهم بازار خود را تا حدود زيادي در اين گروه كااليي افزايش دهد. 

 39 دارويی(،  )محصوالت   30 فصول  ذيل  كاالهاي  صادرات  در  ايران  مزيت هاي  بررسي 
)مواد پالستيكي( و 04 )شير و محصوالت لبنی(، نشان  دهنده  ي ظرفيت هاي گسترده ي 

ايران، براي توسعه ي صادرات به بازار اين كشور است. 

وارداتي كويت نشان مي  دهد كه  اول  بيست فصل  ايران در  برتر ي  هاي صادراتي  بررسي 
شركت هاي ايراني، توانايي تامين بخش بزرگي از كاالهاي ذيل ده فصل شامل فصول 02، 

04، 08، 10، 25، 30، 39، 73، 76 و 84 را دارند. 

5. سرمايه گذاري خارجي
بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي انكتاد، كويت در بين كشورهاي سرمايه پذير، جزو 
پانزده كشوري است كه كم ترين جذب سرمايه را داشته است. اين كشور در سال 2008 

ميالدي، تنها 560 ميليون دالر سرمايه خارجي جذب نموده است.

علي رغم رتبه پايين كويت در جذب سرمايه گذاري خارجي، بخش دولتي و خصوصي كويت 
در سال  2008 ميالدي بيش از 8/5 ميليارد دالر در كشورهاي مختلف سرمايه گذاري 

كرده است. 

سازمان سرمايه گذاري كويت در آخرين گزارش منتشره در نوامبر سال 2007 ميالدي، 
كرده  اعالم  دالر  ميليارد  چهارصد  از  بيش  را  كويت  خارجي  سرمايه گذاري هاي  مجموع 

است.

در هفت كشور صنعتي  كويت  توسط  انجام شده  عمده  ترين سرمايه  گذاري  های خارجی 
جهان بوده است. 

جدول شماره  ي 33 ميزان سرمايه گذاري خارجي انجام شده در كويت در سال هاي 2006 
تا 2008 ميالدي را نشان مي دهد. 
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جدول 33: ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده در كويت طي 
سال  هاي 2006 تا 2008 ميالدي

200620072008سال

0/1220/1230/056ميزان سرمایه گذاري خارجي )ميليارد دالر(

World Investment Report 2009

ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده توسط كويت در ديگر كشورها، از سال 
2006 تا 2008 ميالدي در جدول شماره ي 34 آمده است.

جدول 34 : ميزان سرمايه  گذاري مستقيم خارجي انجام شده توسط كويت طي 
سال  هاي 2006 تا 2008 ميالدي

200620072008سال

8/24010/1568/521ميزان سرمایه گذاري خارجي )ميليارد دالر(

World Investment Report 2009
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مناسبات اقتصادي و بازرگاني ايران با كويت سابقه ديرينه دارد. در اين فصل پيشينه روابط 
بازرگاني، آخرين وضعيت مبادالت بازرگاني و تراز تجاري دو كشور در سال  هاي 2006 و 

2007 ميالدي بررسي مي  شود. 

1. پيشينه  ي روابط بازرگاني ايران و كويت
ايران و كويت به داليل ديپلماتيك، اقتصادي 
و راهبردي به دنبال توسعه روابط با يكديگر 
بازار  يك  به عنوان  كويت  به  ايران  هستند. 
نيازهاي  بر  مي  تواند  كه  مي  نگرد  نزديك 
از  نمايد.  تمركز  ويژه  طور  به  آن  خريداران 
سوي ديگر كويت نيز دارنده  ي برخي از اقالم 
كه  است  مجدد  صادرات  زمينه  در  كااليي 
مورد نياز بازار ايران بوده و زمينه  ي گسترش 
را  دوسويه  بازرگاني  روابط  بيش تر  چه  هر 

فراهم مي  آورد.

در سال هاي گذشته دو كشور ايران و كويت سياست توسعه مناسبات به ويژه در بخش 
اقتصادي را در پيش گرفته  اند. عوامل متعددي از جمله فاصله  ي كم جغرافيايی براي حمل 
و نقل كاال )به ويژه از راه دريايي و خطوط كشتي  راني( موجب شده تا دو كشور عالقه مند 
به تامين نيازهاي خود توسط شركت  ها و ظرفيت  هاي طرف مقابل باشند. لذا با توجه به 
زمينه هاي موجود جهت همكاري دو جانبه بديهي است امكان بسط و تعميق روابط ميان 

دو كشور فراهم مي باشد.

فصل ششم
وضعيت مبادالت بازرگاني با ایران
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2. آخرين وضعيت مبادالت بازرگاني و تراز تجاري
تراز تجاري ایران با کویت در سال  هاي گذشته با روند مثبت همراه بوده که این امر ناشي 
از ارزش باالی صادرات غيرنفتي ایران به کویت بوده است. در سال 2006 ميالدي تراز 
تجاري ايران با كويت برابر با مثبت 233 ميليون دالر بوده است. با افزايش صادرات ايران 
در سال 2007 ميالدي، ميزان تراز تجاري به مثبت 251 ميليون دالر بهبود يافته است. 
جدول شماره 35 روند تراز تجاري ايران با كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي را 

نشان مي دهد.

جدول 35: روند تراز تجاري ايران با كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

روند تغيير تراز تجاريتراز تجاريارزش وارداتارزش صادراتسال

به نفع ایران+2006333100233

به نفع ایران+2007390139251

www.trademap.org

نمودار شماره 1 روند تراز تجاري ايران با كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي را 
نشان مي دهد.

نمودار 1: روند تراز تجاري ايران با كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(
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3. صادرات ايران به كويت
در سال 2006 ميالدي ارزش صادرات ايران به كويت برابر با 333 ميليون دالر بوده كه در 

سال 2007 ميالدي با رشدي 17 درصدي به 390 ميليون دالر افزايش يافته است. 

جدول شماره  ي 36 ارزش صادرات ايران به كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي 
را نشان مي دهد.

جدول 36: ارزش صادرات ايران به كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

نرخ رشد )درصد(ارزش صادراتسال

2006333-

200739017+

www.trademap.org                                              
نمودار شماره  ي 2 ارزش صادرات ايران به كويت در سال هاي 2007-2006 ميالدي را 

نشان مي دهد.

نمودار 2: ارزش صادرات ايران به كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(
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ایران به کویت در سال 2007 ميالدي، شامل 72 گروه کاالیي و در سال  کل صادرات 
2006 ميالدي دربرگيرنده ي 78 گروه کاالیي مندرج در جدول شماره ي 37 مي شود. 
فوالد،  و  آهن  چدن،  شامل  گذشته  سال  دو  در  کویت  به  ایران  صادراتي  عمده  اقالم 
و  مس  زنده،  حيوانات  تراموا،  یا  راه آهن  خط  روي  نواقل  از  غير  زميني  نقليه  وسایل 
مصنوعات از مس، گچ، آهك و سيمان، سبزیجات، نباتات، دانه و ميوه هاي روغن دار، 

دانه و بذر ميو ه هاي گوناگون و مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان مي شود.

 جدول 37 : تركيب صادرات ايران به كويت طي دوره 2007-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
صادرات

افزایشي333390-کل محصوالت

افزایشي72193204چدن، آهن و فوالد 1

وسایل نقليه زميني غير از نواقل روي خط 2
افزایشي871642راه آهن یا تراموا 

افزایشي012742حيوانات زنده3

افزایشي740/4919مس و مصنوعات از مس 4

نمك، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهك و 5
کاهشي252815سيمان

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکي 6
کاهشي071612خوراکي

دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 7
افزایشي12612ميو ه هاي گوناگون

مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، پنبه نسوز 8
کاهشيAsbestos(68109(، ميكا یا از مواد همانند

ميوه  هاي خوراکي، پوست مرکبات یا پوست 9
کاهشي0897خربزه و همانند
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
صادرات

ماهي ها و قشرداران، صدف  داران و سایر 10
افزایشي0346آبزیان بدون ستون فقرات

-5733فرش و سایر کفپوش  ها از مواد نسجي11

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فكول یا 12
افزایشي190/402شير، نان هاي شيریني

محصوالت شيميایي غيرآلي، ترکيبات آلي یا 13
افزایشي280/021غيرآلي فلزات گرانبها

فرآورده ها از سبزیجات، ميوه ها یا از سایر 14
-2011اجزاي نباتات

افزایشي110/061محصوالت صنعت آردسازي، مالت و نشاسته 15

افزایشي690/671محصوالت سراميكي 16

کاهشي8410/84دیگ هاي بخار و آبگرم 17

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از این 18
کاهشي3910/79مواد

کاهشي7310/74مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد19

کاهشي7910/79روي و مصنوعات از روي 20

کاهشي330/690/68روغن  هاي اسانسي و شبه  رزین ها )رزینویيدها( 21

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و 22
کاهشي8530/63قطعات آنها

کاهشي2910/60محصوالت شيميایي آلي23

صابون، فرآورده  ها براي شستشو، فرآورده هاي 24
کاهشي340/600/50روان  کننده

کاهشي170/450/40قند و شكر و شيریني25

آخال و تفاله صنایع خوراک  سازي و 26
کاهشي230/470/37خوراکي هاي آماده براي حيوانات 
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
صادرات

شير و محصوالت لبني؛ تخم پرندگان؛ عسل 27
افزایشي040/340/36طبيعي

کاهشي090/530/34قهوه، چاي ماته و ادویه28

افزایشي440/100/33چوب و اشياي چوبي و زغال چوب29

کاهشي210/340/30فرآورده هاي خوراکي گوناگون30

کاهشي700/490/25شيشه و مصنوعات شيشه اي 31

افزایشي760/130/19آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  32

افزایشي830/10/17مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي33

ـ  جراحي؛ اسباب 34 مبل؛ مبل  هاي طبي 
کاهشي940/170/12تخت خواب و همانند

لباس و متفرعات لباس، غيرکشباف یا 35
-620/110/11غيرقالب باف

افزایشي450/060/11چوب پنبه و اشياي ساخته شده از چوب پنبه36

فرآورده  هاي گوشت، ماهي یا قشرداران، 37
افزایشي160/030/11صدف داران یا سایر آبزیان بدون ستون فقرات

کاهشي2740/10سوخت  هاي معدني و نفت خام38

کاهشي060/120/10نباتات زنده و محصوالت گلكاري39

کاهشي460/120/09مصنوعات حصيربافي یا سبدبافي40

افزایشي400/050/09کائوچو و اشياي ساخته شده از کائوچو41

-640/070/07کفش، گتر و اشياي همانند، اجزاي این اشيا42

کاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از خمير کاغذ، 43
افزایشي480/020/07از کاغذ یا از مقوا 

کاهشي180/240/06کاکائو و فرآورده  هاي آن44

-490/050/05کتاب، روزنامه و تصویر 45
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
صادرات

کاهشي140/050/04مواد قابل بافت و سایر محصوالت نباتي46

افزایشي020/020/04گوشت و احشاي خوراکي47

کاهشي220/050/04نوشابه ها، آبگون هاي الكلي و سرکه48

کاهشي630/070/04سایر اشياي نسجي دوخته و مهيا49

مروارید طبيعي یا پرورده، سنگ  هاي گرانبها 50
کاهشي710/050/03یا نيمه  گرانبها

آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي، 51
افزایشي900/0020/03سينماتوگرافي

افزایشي960/020/03مصنوعات گوناگون52

انگم  ها، صمغ  ها، رزین  ها و سایر شيره  ها و 53
کاهشي130/050/02عصاره نباتي

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزاء و 54
کاهشي950/040/02قطعات و متفرعات آنها

عصاره هاي دباغي یا رنگرزي، تانن  ها و 55
-320/020/02مشتقات آنها

پارچه  هاي تار و پود باف مخصوص، پارچه  هاي 56
افزایشي580/0070/01نسجي منگوله بافت

کاهشي100/050/009غالت57

محصوالت حاصل از نشاسته یا فكول تغيير 58
کاهشي350/050/008یافته، چسب ها، آنزیم  ها

اشياي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 59
افزایشي420/0030/007برگ سازي؛ لوازم سفر

پر و پر نرم آماده و اشياي ساخته شده از پر یا 60
کاهشي670/040/007از پر نرم

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات چاقوسازي، 61
-820/0060/006قاشق و چنگال
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
صادرات

خمير چوب یا سایر مواد اليافي سلولزي؛ کاغذ 62
افزایشي4700/005یا مقوا براي بازیافت

سایر فلزات معمولي؛ سرمت ها؛ مصنوعات از 63
افزایشي8100/004این مواد 

افزایشي7500/004نيكل و مصنوعات از نيكل 64

افزایشي3100/002کودهاي شيميایي65

افزایشي550/0010/002 الياف سنتتيك یا مصنوعي غيریكسره66

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي ویژه؛ ریسمان، 67
-560/020/002طناب

 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده یا 68
کاهشي590/0030/001مطبق شده

افزایشي3700/001محصوالت عكاسي و سينماتوگرافي69

کاهشي380/490/001محصوالت گوناگون شيميایي 70

کاهشي150/0030/001چربي ها و روغن هاي حيواني یا نباتي71

کاهشي910/020/001اشياي صنعت ساعت سازي72

کاهشي970/0050اشياي هنري، اشياي کلكسيون یا عتيقه73

باروت، مواد منفجره، اشياي آتش  بازي، 74
کاهشي360/0030کبریت، آلياژهاي آتش زا

کاهشي430/030پوست  هاي نرم طبيعي و پوست  هاي نرم بدلي75

کاهشي520/0030پنبه76

کاهشي600/0090پارچه هاي کشباف یا قالب باف77

کاهشي610/0030 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف78

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 3 تركيب اقالم مهم صادراتي ايران به كويت طي سال هاي 2006-2007 
ميالدي را به صورت مقايسه اي نشان مي دهد. 
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نمودار 3: تركيب صادرات ايران به كويت طي سال هاي2007-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(

4. تحليل صادرات محصوالت ايران به كويت
در ادامه جايگاه و سهم ايران در صادرات هر يك از گروه هاي كااليي فوق به بازار كويت 

تجزيه و تحليل، و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر يك از اين گروه ها بررسي مي شود. 

4-1. چدن، آهن و فوالد

به کویت در سال 2007  ایران  اولين گروه کاالیي عمده صادراتي  چدن، آهن و فوالد، 
بيش ترين  آلمان  و  تركيه  كره جنوبي،  عربستان،  ايران،  كشورهاي چين،  ميالدي است. 
ارزش صادرات اين گروه از محصوالت به كويت را در اختيار دارند. اين شش كشور نزديك 
به هشتاد درصد از بازار اين گروه كااليي در بازار كويت را به خود اختصاص داده اند. ايران 
با صادرات 204 ميليون دالري چدن، آهن و فوالد به كويت در سال 2007 ميالدي در 

اين گروه كااليي، جايگاه دوم و سهم بازار 19/7 درصدي را در اختيار دارد. 

با توجه به جايگاه مناسب كشور ايران در زمينه توليد و صدور چدن، آهن و فوالد، امكان 



96 / راهنماي تجارت با كویت

ارايه بيش تر اين گروه كااليي مورد نياز كشور كويت به عنوان يك فرصت بالقوه در افق 
زماني ميان  مدت وجود دارد. 

جدول شماره  ي 38 مهم ترين رقباي موجود در تامين چدن، آهن و فوالد در بازار كويت 
در سال 2007 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 38: مهم ترين رقباي موجود در تامين چدن، آهن و  فوالد در بازار كويت 
)سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

22521/8چين1

20419/7ایران2

17316/7عربستان 3

918/7کره جنوبي4

767/4ترکيه5

565/4آلمان6

جمع کل واردات کویت: 1.036 ميليون دالر

www.trademap.org

4-2. وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي خط راه آهن يا تراموا

وسایل نقليه زميني غير از نواقل روي خط راه آهن یا تراموا، دومين گروه کاالیي صادراتي 
ایران به کویت در سال 2007 ميالدي است. ژاپن، آمريكا، آلمان، استراليا، كره جنوبي و 
انگليس شش كشور عمده  ي صادركننده  ي اين گروه كااليي به كويت هستند. اين كشورها 
در مجموع بيش از 83 درصد از اين بازار را به خود اختصاص داده اند. تنها دو كشور آمريكا 

و ژاپن، 51 درصد صادرات وسايل نقليه زميني به كويت را در اختيار داشته  اند. 

ايران با صادرات 42/5 ميليون دالر وسايل نقليه زمينی به كويت در سال 2007 ميالدی، 
جايگاه دهم و سهم بازار 1/3 درصدی را در اختيار دارد.
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جدول شماره  ي 39 مهم ترين رقباي موجود در تامين وسايل نقليه زميني در بازار كويت، 
در سال 2007 ميالدي را نشان مي دهد. 

جدول 39: مهم ترين رقباي موجود در تامين وسايل نقليه زميني غير از نواقل 
روي خط راه آهن يا تراموا در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

1.02731/2ژاپن1

65119/8آمریكا2

47114/3آلمان3

32910استراليا4

1444/4کره جنوبي5

1143/5انگليس6

جمع کل واردات کویت: 3.295 ميليون دالر

www.trademap.org

4-3. حيوانات زنده

كشورهاي  است.  کویت  کشور  به  ایران  صادراتي  کاالیي  گروه  سومين  زنده،  حيوانات 
سال  در  كويت  به  زنده  حيوانات  صادرات  از  درصد  هشتاد  به  نزديك  ايران  و  استراليا 
2007 ميالدي را به خود اختصاص داده اند. عربستان، سوريه، سومالي و مناطق نامعين در 

رده هاي بعدي صادرات اين گروه كااليي به كويت قرار دارند. 

ايران با صادرات 42 ميليون دالر حيوانات زنده به كويت، رتبه ي دوم و سهم بازار 30/6 
درصدي را در اختيار دارد.

ايران جهت پرورش حيوانات زنده،  با توجه به تنوع آب و هوايی و ظرفيت  های مناسب 
در صورت  كويت  بازار  در  كااليی  گروه  اين  بازار  افزايش سهم  و  توسعه صادرات  امكان 

برنامه  ريزی مناسب وجود دارد.
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جدول شماره  ي 40 مهم ترين رقباي موجود در تامين حيوانات زنده در بازار كويت در سال 
2007 ميالدي را نشان مي دهد. 

 جدول 40: مهم ترين رقباي موجود در تامين حيوانات زنده در بازار كويت
)سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

6547/3استراليا1

4230/6ایران2

139/4عربستان 3

53/5سوریه4

42/7سومالي5

31/9مناطق نامعين6

جمع کل واردات کویت: 137 ميليون دالر

www.trademap.org

4-4. مس و مصنوعات از مس

مس و مصنوعات از مس، چهارمين گروه کاالیي صادراتي ایران به کویت در سال 2007 
ميالدي است. كشورهاي روسيه، زامبيا، ايران، عمان، هند و چين به ترتيب جايگاه هاي 
اول تا ششم را در صادرات اين محصوالت به كويت در اختيار دارند. اين شش كشور در 
مجموع نزديك به 84 درصد از صادرات اين گروه كااليي به بازار كويت را به خود اختصاص 

داده اند. 

سهم صادرات ايران به كويت در اين گروه كااليي، 9/5 درصد و ارزش صادرات آن در حدود 
19 ميليون دالر است كه رتبه سوم را در اين گروه كااليي به خود اختصاص داده است. 

جدول شماره  ي 41 مهم ترين رقباي موجود در تامين مس و مصنوعات مس در بازار كشور 
كويت در سال 2007 ميالدي را نشان مي دهد. 
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جدول 41: مهم ترين رقباي موجود در تامين مس و مصنوعات از مس در بازار 
كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

7838/6روسيه1

3215/9زامبيا2

199/5ایران3

178/6عمان4

126هند5

105چين6

جمع کل واردات کویت: 203  ميليون دالر

www.trademap.org

4-5. ساير محصوالت 

صادرات ايران به كويت در ديگر گروه هاي كااليي، به ويژه بيست گروه كااليي اول نيز از 
حجم متوسطی برخوردار است. ايران در بيش تر اين گروه هاي كااليي، برتري هاي نسبي، 
را  رو  پيش  سال هاي  در  صادرات  براي  مناسب  قابليت هاي  و  توانمندي  ها  پتانسيل ها، 
داراست. ایران با تدوین برنامه صادراتي مدون و اجرایي مناسب، مي تواند سهم صادرات 
از روي، دانه و ميوه  های  خود در کاالهایي مانند ميوه  هاي خوراکي  ، روي و مصنوعات 
از چدن، آهن و فوالد، سبزیجات، فرآورده  هاي  روغن  دار، فرش و کفپوش، مصنوعات 

لبني، ماهی، آرد، نشاسته و گچ، آهك و سيمان را به کویت بهبود بخشد. 

جداول شماره ي 42 تا 57 مهم ترين رقبا در تامين ساير گروه هاي كااليي صادراتي ايران 
به كويت در سال 2007 ميالدي را نشان مي دهند.
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جدول 42: مهم ترين رقباي موجود در تامين نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، 
آهک و سيمان  در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

27152چين1

11221/5امارات2

244/5ژاپن3

214هند4

203/8عربستان 5

203/8تایلند6

جمع کل واردات کویت: 522 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 43: مهم ترين رقباي موجود در تامين سبزيجات، نباتات، ريشه و 
غده هاي زيرخاكي خوراكي در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

3215هند1

3214/9سوریه2

2310/5عربستان 3

188/3آمریكا4

177/8مصر5

146/3لبنان6

جمع کل واردات کویت: 216 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 44: مهم ترين رقباي موجود در تامين دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و 
بذر و ميو ه هاي گوناگون در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

1246/4ایران1

26/3هلند2

26/1چين3

15/4مصر4

15/3آمریكا5

15/3هند6

جمع کل واردات کویت: 26  ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 45: مهم ترين رقباي موجود در تامين مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، 
پنبه نسوز )Asbestos(، ميکا يا از مواد همانند در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

3630ایتاليا1

1512/2چين2

108/3عربستان 3

97/3ایران4

64/8اسپانيا5

64/7هند6

جمع کل واردات کویت : 120 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 46: مهم ترين رقباي موجود در تامين ميوه هاي خوراكي، پوست مركبات 
يا پوست خربزه و همانند در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

5320/3فيليپين1

3914/9مصر2

2810/7آمریكا3

228/6هند4

197/2لبنان5

176/6آفریقاي جنوبي6

جمع کل واردات کویت: 259 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 47: مهم ترين رقباي موجود در تامين ماهي ها و قشرداران، صدف  داران و 
ساير آبزيان بدون ستون فقرات در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

1322/9هند1

712/6امارات2

611/3پاکستان3

610/9ایران4

35ویتنام5

34/7ميانمار6

جمع کل واردات کویت: 56 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 48: مهم ترين رقباي موجود در تامين فرش و ساير كفپوش  ها از مواد 
نسجي در بازار كويت )سال 2007(  

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

1933/6عربستان1

712/9ترکيه2

46/8هند3

46/6چين4

46/6بلژیك5

36/1ایران6

جمع کل واردات کویت: 56 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 49: مهم ترين رقباي موجود در تامين فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 
فکول يا شير، نان هاي شيريني در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

2719/4عربستان 1

2115ایرلند2

117/6انگليس3

96/7هلند4

96/2آمریكا5

64آلمان6

جمع کل واردات کویت: 140 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 50: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت شيميايي غيرآلي، 
تركيبات آلي يا غيرآلي فلزات گرانبها در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

1520/2آمریكا1

1013عربستان2

89/9چين3

79آلمان4

56/7ایتاليا5

45/8هند6

جمع کل واردات کویت: 76 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 51: مهم ترين رقباي موجود در تامين فرآورده ها از سبزيجات، ميوه ها يا 
از ساير اجزاي نباتات در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

4423/1عربستان 1

2211/4هلند2

2010/6آمریكا3

157/8مصر4

126/4امارات5

73/7بحرین6

جمع کل واردات کویت: 189 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 52: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت صنعت آردسازي، مالت، 
نشاسته در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

213/1هند1

110/3ایران2

110/2انگليس3

19/2عربستان 4

0/827/1تایلند5

0/746/4سریالنكا6

جمع کل واردات کویت: 12 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 53: مهم ترين رقباي موجود در تامين محصوالت سراميکي در بازار كويت 
)سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

5936/3چين1

2917/6اسپانيا2

2616/1ایتاليا3

74/1آلمان4

74امارات5

53/3عربستان 6

جمع کل واردات کویت: 162 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 54: مهم ترين رقباي موجود در تامين ديگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

66420/3آمریكا1

51715/8ایتاليا2

3209/8چين3

2938/9آلمان4

1986/1ژاپن5

1925/8کره جنوبي6

جمع کل واردات کویت: 3,276 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 55: مهم ترين رقباي موجود در تامين مواد پالستيکي و اشياي ساخته 
شده از اين مواد در بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

11223/1عربستان 1

5812چين2

479/7امارات3

265/5تایوان4

265/3آلمان5

224/5آمریكا6

جمع کل واردات کویت: 482 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 56: مهم ترين رقباي موجود در تامين مصنوعات از چدن، آهن يا فوالد در 
بازار كويت )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

21113/9چين1

17111/3ژاپن2

1278/4ایتاليا3

1258/3مكزیك4

1228/1عربستان 5

1117/3کره جنوبي6

جمع کل واردات کویت : 1.512  ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 57 : مهم ترين رقباي موجود در تامين روي و مصنوعات از روي در بازار 
كويت  )سال 2007(

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
کویت )ميليون دالر(

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت )درصد(

330/5کره جنوبي1

218/2چين2

217/7استراليا3

0/736/3کانادا4

0/556/3ایران5

0/494/8مالزي6

جمع کل واردات کویت : 11 ميليون دالر

www.trademap.org
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5. واردات ايران از كويت
واردات ايران از كويت در سال 2006 ميالدي برابر با 100 ميليون دالر بوده است. اين 
ارزش  است.  يافته  افزايش  دالر  ميليون  به 139  ميالدي  در سال 2007  واردات  ميزان 
واردات ایران از کویت در سال 2007 ميالدي نسبت به سال 2006، با رشد 39 درصدي 

همراه بوده است. 
جدول شماره  ي 58 ارزش واردات ايران از كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي را 

نشان مي دهد.  
جدول 58: ارزش واردات ايران از كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي 

)ميليون دالر(
نرخ رشد )درصد(ارزش وارداتسال

2006100-

2007139+39
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نمودار شماره  ي 4 ارزش واردات ايران از كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي را 
نشان مي دهد.

نمودار 4: ارزش واردات ايران از كويت طي سال هاي 2007-2006 ميالدي 
)ميليون دالر(
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اقالم وارداتي ايران از كويت در سال 2007 ميالدي شامل 59 گروه كااليي و در مجموع 
دو سال گذشته شامل 72 گروه كااليي مي شود. جدول شماره  ي 59 تركيب اقالم وارداتي 

ايران از كويت طي سال هاي  2007-2006 ميالدي را نشان مي دهد. 

   جدول 59: تركيب اقالم وارداتي ايران از كويت طي دوره 2006-2007 
ميالدي )ميليون دالر(

ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشي100139-کل محصوالت

وسایل نقليه زميني غير از نواقل روي خط 1
افزایشي8771104راه آهن یا تراموا 

کاهشي3198کودهاي شيميایي2

افزایشي1035غالت3

افزایشي2245نوشابه ها، آبگون هاي الكلي و سرکه4

افزایشي7013شيشه و مصنوعات شيشه اي 5

ثابت8433دیگ هاي بخار و آبگرم 6

فرآورده ها از سبزیجات، ميوه ها یا از سایر 7
افزایشي200/892اجزاي نباتات

افزایشي090/731قهوه، چاي ماته و ادویه8

افزایشي630/891سایر اشياي نسجي دوخته و مهيا9

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي و اجزا و 10
کاهشي8520/95قطعات آنها

آالت و دستگاه  هاي اپتيك، عكاسي و 11
افزایشي900/060/90سينماتوگرافي

افزایشي570/460/88فرش و سایر کفپوش  ها از مواد نسجي12

افزایشي730/170/69مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد13

افزایشي760/230/67آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم  14
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشي400/210/64کائوچو و اشياي ساخته شده از کائوچو15

افزایشي890/020/56کشتي ها، قایق ها و شناورها 16

ـ  جراحي؛ اسباب 17 مبل؛ مبل  هاي طبي 
افزایشي940/310/39تخت خواب و همانند

افزایشي150/100/35چربي ها و روغن هاي حيواني یا نباتي18

کاغذ و مقوا؛ اشياي ساخته شده از خمير 19
افزایشي480/100/25کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

افزایشي210/080/16فرآورده هاي خوراکي گوناگون20

اشياي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 21
افزایشي420/040/15برگ سازي؛ لوازم سفر

ميوه  هاي خوراکي، پوست مرکبات یا پوست 22
افزایشي080/100/13خربزه و همانند

توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوي 23
افزایشي240/080/10ساخته شده

روغن  هاي اسانسي و شبه  رزین ها 24
کاهشي330/110/10)رزینویيدها(

کاهشي170/720/09قند، شكر و شيریني25

محصوالت شيميایي غيرآلي، ترکيبات آلي یا 26
کاهشي280/060/05غيرآلي فلزات گرانبها

ماهي ها و قشرداران، صدف  داران و سایر 27
افزایشي0300/04آبزیان بدون ستون فقرات

صابون، فرآورده  ها براي شستشو، 28
افزایشي340/010/04فرآورده هاي روان کننده

لباس و متفرعات لباس، غيرکشباف یا 29
افزایشي620/030/04غيرقالب باف

عصاره هاي دباغي یا رنگ رزي، تانن  ها و 30
افزایشي320/0060/04مشتقات آنها
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

کاهشي010/040/03حيوانات زنده31

ثابت960/030/03مصنوعات گوناگون32

کاهشي690/150/03محصوالت سراميكي 33

پارچه  هاي تار و پود باف مخصوص، 34
کاهشي580/030/02پارچه هاي نسجي منگوله بافت

افزایشي550/0040/02 الياف سنتتيك یا مصنوعي غير یكسره35

افزایشي6500/02کاله و اجزاي کاله36

افزایشي290/010/02محصوالت شيميایي آلي37

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فكول یا 38
افزایشي190/0010/02شير، نان هاي شيریني

ثابت440/010/01چوب و اشياي چوبي؛ زغال چوب39

مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از این 40
کاهشي390/830/01مواد

شير و محصوالت لبني؛ تخم پرندگان؛ عسل 41
کاهشي040/020/01طبيعي

کاهشي640/130/009کفش، گتر و اشياي همانند، اجزاي این اشيا 42

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات چاقوسازي، 43
افزایشي820/0050/009قاشق و چنگال

افزایشي3800/008محصوالت گوناگون شيميایي 44

انگم  ها، صمغ  ها، رزین  ها و دیگر شيره  ها و 45
افزایشي130/0070/008عصاره نباتي

افزایشي110/0010/006محصوالت صنعت آردسازي، مالت، نشاسته 46

کاهشي060/020/006نباتات زنده و محصوالت گلكاري47

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي 48
کاهشي070/030/006زیرخاکي خوراکي
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

49
فرآورده  هاي گوشت، ماهي یا قشرداران، 
صدف  داران یا سایر آبزیان بدون ستون 

فقرات
کاهشي160/0070/005

کاهشي490/020/005کتاب، روزنامه، تصویر 50

 اسلحه و مهمات، اجزاي قطعات و متفرعات 51
افزایشي9300/005آنها

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزا و 52
کاهشي950/030/004قطعات و متفرعات آنها

آالت موسيقي؛ اجزا و قطعات و متفرعات 53
افزایشي9200/004این آالت  

ثابت720/0040/004چدن، آهن و فوالد 54

دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 55
افزایشي120/0020/004ميو ه هاي گوناگون

پر و پر نرم آماده و اشياي ساخته شده از پر 56
افزایشي6700/002یا از پر نرم

کاهشي780/130/002سرب و مصنوعات از سرب57

افزایشي5200/001پنبه58

افزایشي4500/001چوب پنبه و اشياي ساخته شده از چوب پنبه59

کاهشي460/0010مصنوعات حصيربافي یا سبدبافي60

کاهشي540/0070رشته  هاي سنتتيك یا مصنوعي 61

مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، پنبه نسوز 62
کاهشيAsbestos(680/120(، ميكا یا از مواد همانند

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي ویژه؛ 63
کاهشي560/0020ریسمان، طناب

کاهشي600/130پارچه هاي کشباف یا قالب باف64

کاهشي610/050 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف65
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ف
فصل نام محصولردی

روند 20062007تعرفه
واردات

کاهشي180/0010کاکائو و فرآورده  هاي آن66

نمك، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهك و 67
کاهشي250/0070سيمان

کاهشي270/0070سوخت  هاي معدني و نفت خام68

آخال و تفاله صنایع خوراک  سازي، 69
کاهشي230/0010خوراکي هاي آماده براي حيوانات 

کاهشي790/0010روي و مصنوعات از روي 70

کاهشي740/0010مس و مصنوعات از مس 71

کاهشي 830/080مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي72

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 5 تركيب اقالم مهم وارداتي ايران از كويت طي سال هاي 2006-2007 
ميالدي را نشان مي دهد.

نمودار 5: تركيب اقالم وارداتي ايران از كويت طي سال هاي 2006-2007 
ميالدي )ميليون دالر(
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6. اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترک
كميته مشترک بازرگاني ايران و كويت، باالترين نشست مشترک اقتصادي دو كشور است. 
گسترش روابط تجاري و بررسي موانع و مشكالت و ترسيم روند گسترش مناسبات، از 

مهم ترين وظايف اين نشست است. 

كميته مشترک بازرگاني ايران و كويت با مسووليت وزارت بازرگاني ايران و وزارت بازرگاني 
و صنايع كويت، به صورت مرتب و هر چند سال يك بار در پايتخت  هاي دو كشور برگزار 
مي  شود. تاكنون 9 نشست مشترک در شهرهاي تهران و كويت برگزار شده است. نهمين 
اجالس در سال 1387 خورشيدي در كويت برگزار شد. هم چنين اولين اجالس كميسيون 

مشترک با مسووليت وزارت امور خارجه در سال 1386 خورشيدي برگزار شده است.

نشان  را  كشور  دو  مشترک  اجالس  هاي  برگزاري  محل  و  تاريخ   60 شماره  ي  جدول 
مي دهد.

جدول 60: تاريخ و محل برگزاري اجالس  هاي كميسيون مشترک اقتصادي ميان 
ايران و كويت

سال برگزارکنندهنام اجالسردیف
محلبرگزاري

کویت1377وزارت بازرگانياولين کميته مشترک بازرگاني1

تهران1377وزارت بازرگانيدومين کميته مشترک بازرگاني2

کویت1378وزارت بازرگانيسومين کميته مشترک بازرگاني3

تهران1379وزارت بازرگانيچهارمين کميته مشترک بازرگاني4

کویت1380وزارت بازرگانيپنجمين کميته مشترک بازرگاني5

تهران1381وزارت بازرگانيششمين کميته مشترک بازرگاني6

کویت1382وزارت بازرگانيهفتمين کميته مشترک بازرگاني7

تهران1383وزارت بازرگانيهشتمين کميته مشترک بازرگاني8
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نخستين جلسه کميته بررسي افق  هاي 9
کویت1383وزارت بازرگانيهمكاري

تهران1386وزارت امور خارجهاولين اجالس کميسيون مشترک10

کویت1388وزارت بازرگانينهمين کميته مشترک بازرگاني11

www.tpo.ir

7. موافقت نامه هاي تجاري و يادداشت  تفاهم هاي همكاري 
مهم  ترين موافقت  نامه  ها و يادداشت تفاهم  های 
و  ايران  كشور  دو  ميان  شده  امضا  همكاري  

كويت عبارتند از:

 � 1374 سـال  بازرگانـي،  موافقت  نامـه 
شمسی.

موافقت  نامـه پرهيـز از دریافـت ماليات  � 
مضاعف، سال 1386 شمسی. 

موافقت  نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه  گذاري، سال 1386 � شمسی. 
یادداشت تفاهم  های 9 � کميته مشترک بازرگاني. 

موافقت  نامه حمل و نقل هوایي، سال 1379 � شمسی.
موافقت  نامه فرهنگي، سال 1377 � شمسی.

یادداشت تفاهم همكاري هاي اقتصادي و فني، سال 1381 � شمسی.
یادداشت تفاهم همكاري در زمينه پروژه کابل دریایي، سال 1382 � شمسی. 

موافقت  نامه انتقال آب از ایران به کویت، سال 1382 � شمسی. 
مذاکرات همكاري گردشگري، سال 1382 � شمسی. 

موافقت  نامه امنيتي، سال 1383 � شمسی. 
یادداشـت تفاهم بررسـي افق  هـاي همكاري طـرح ارتبـاط قاره اي، سـال 1383 � 

شمسی. 
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یادداشـت تفاهـم همـكاري صنـدوق ضمانت صـادرات ایـران با شـرکت ضمانت  � 
سرمایه گذاري عرب کویت، سال 1383 شمسی. 

یادداشت تفاهم همكاري در زمينه استاندارد، سال 1383 � شمسی.
موافقت  نامه علمي و آموزشي، سال 1384 � شمسی. 

ايران و كويت  بازرگاني  مي  توان گفت كه دستاوردهاي نشست  هاي كميته  هاي مشترک 
عبارتند از: 

موافقت  نامه بازرگاني.  � 

موافقت  نامه فرهنگي.  � 

موافقت  نامه امنيتي.  � 

موافقت  نامه پرهيز از دریافت ماليات مضاعف. � 

موافقت  نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه  گذاري.  � 

چندیـن یادداشـت تفاهم در زمينه  هـاي اسـتاندارد، علمي و آموزشـي، اتاق  هاي  � 
بازرگاني و اقتصادي و فني. 

8. ديدارهاي متقابل مقامات بلندپايه
ايران و كويت در  بلندپايه دو كشور  مقامات 
متعددي  متقابل  ديدارهای  اخير  سال هاي 

داشته اند.  

المحمد  ناصر  سال 1388 شمسي، شيخ  در 
صدر  در  كويت  نخست وزير  الصباح  االحمد 
از  اقتصادی  و  سياسی  بلندپايه  هيات  يك 

ايران  عالی رتبه  مقامات  با  و  كرد  ديدن  ايران 
حضور  جمله  از  المحمد،  ناصر  شيخ  همراه  كويتی  هيات  تركيب  داد.  انجام  مذاكراتي 
مسووالن سازمان سرمايه گذاری كويت، مدير كل صندوق توسعه عربی و رييس سازمان 
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هواپيمايی اين كشور، به عنوان تمايل مقامات كويتی به گسترش روابط اقتصادی با ايران 
زمينه های  در  ويژه  به  افزايش سطح همكاری ها  درباره  توافقاتی  اين سفر  در  تلقی شد. 
اقتصادی و تجاری به عمل آمد و مسووالنی از سوی دو كشور، برای پيگيری توافقات انجام 

شده معرفی شدند. 

در پي اين ديدار، هياتی اقتصادی به سرپرستی علی آقامحمدی، معاون نظارت و هماهنگی 
در سياست های اقتصادی معاون اول رييس جمهور ايران، از كويت بازديد كرد و درباره ي 

پيگيری توافق های به عمل آمده با مقامات كويتی به رايزنی و تبادل نظر پرداخت.

در سال 1388 شمسي، آقاي علی الريجانی رييس مجلس شورای اسالمی، در صدر يك 
هيات بلندپايه از كويت ديدن كرد و با مقامات بلند پايه اين كشور درباره ي گسترش روابط 

و تحوالت منطقه ای و جهاني مذاكراتي انجام داد.

آقاي الريجانی در جريان سفر به كويت با شيخ صباح االحمد الجابر الصباح امير كويت، 
شيخ ناصر المحمد نخست وزير و جاسم الخرافی رييس مجلس اين كشور ديدار و گفت وگو 

كرد.

9. فعاليت هاي نمايشگاهي و هيات هاي تجاري 
حضور در نمايشگاه  هاي بين المللي، ابزار موثري براي معرفي و بازاريابي محصوالت ايراني 
در بازارهاي جهاني است. اين اقدام مي  تواند راهكار مطلوبي براي بازاريابي كاالهاي ايراني 
در بازار كويت باشد. با توجه به اهميت آگاهي  رساني و تبليغات درباره ي كاالها، توانمندي ها 

و پتانسيل هاي ايران، هيات هاي تجاري مختلفي ميان دو كشور مبادله شده است. 

بر اساس برنامه ريزي هايي كه سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگاني استان ها انجام 
داده اند، شركت  ها و تجار ايراني در چندين نمايشگاه  بين  المللي كويت در سال هاي 1385 
تا 1388 خورشيدي شركت نموده اند. جدول شماره ي 61، جزييات نمايشگاه هاي كشور 
كويت در سال هاي 1385 تا 1388 خورشيدي كه شركت ها و تجار ايراني در آن حضور 

داشته اند، را نشان مي دهد.
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جدول 61: نمايشگاه هاي كشور كويت كه شركت ها و تجار ايراني در آن حضور 
داشته اند ) 1385-1388(

محل عنوان نمایشگاهردیف
مجريتاریخ برگزاريبرگزاري

29 آذر تا 8 دي کویتنمایشگاه اختصاصي کاالهاي ایراني1
1385

شرکت آرمان 
سامان

30 مهر تا 3 آبان کویتنمایشگاه بين  المللي نفت و گاز2
1386

شرکت آرمان 
سامان

شرکت آرمان آبان ماه 1386کویتنمایشگاه بين  المللي بازسازي عراق3
سامان

نمایشگاه بين  المللي فرش و صنایع 4
16 تا 25 آبان کویتدستي

1386
شرکت آرمان 

سامان

شرکت آرمان آبان ماه 1387کویتنمایشگاه بين  المللي فرش کویت5
سامان

شرکت آرمان 2 تا 8 آذر 1387کویتنمایشگاه بين  المللي ساختمان6
سامان

نمایشگاه بين  المللي فرش و آنتيك 7
شرکت آرمان آذرماه 1388کویتکویت

سامان

www.tpo.ir

بر اساس اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران 
و بر اساس برنامه ريزي هايي كه اين مجموعه  ها و سازمان هاي بازرگاني استان ها كرده اند، 
چندين هيات  تجاري ايران طي سال هاي 1389-1386 از كشور كويت بازديد كرده اند. 
را نشان  به كويت  ايران  اعزام هيات هاي تجاري  تاريخ  جدول شماره ي 62 مشخصات و 

مي دهد.
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جدول 62: هيات هاي تجاري اعزام شده به كويت طي سال هاي 1386-1389 
شمسی

مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف

سازمان بازرگاني استان چهارمحال و بختيارينيمه نخست 1386کویت1

اتاق بازرگاني، صنایع و معادن ایرانمرداد 1387کویت2

سازمان بازرگاني استان یزدبهمن 1387کویت3

سازمان بازرگاني استان خوزستانبهار 1389کویت4

اتاق بازرگاني، صنایع و معادن ایرانبهمن 1389کویت5

www.tpo.ir

8-1. پيشنهاد مشاركت شركت هاي ايراني در نمايشگاه هاي كويت 

بر اساس تجارب حضور ايران در نمايشگاه  هاي تخصصي و بين  المللي، كاالهاي صادراتي 
ايران به كويت و توانمندي هاي موجود در كشورمان، پيشنهاد مي شود كه در سال هاي 
آينده، افزون بر برگزاري همايش  ها و سمينارهاي مشترک اقتصادي و بازرگاني ميان دو 
كشور، برنامه ريزي مناسبي براي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي و برگزاري نمايشگاه هاي 

اختصاصي زير در كشور كويت فراهم شود:
نمایشگاه اختصاصي کاالهاي ایراني. � 

نمایشگاه بين المللي نفت و گاز. � 
نمایشگاه بين  المللي فرش و صنایع دستي.  � 

نمایشگاه بين المللي غذاهاي رمضان. � 
نمایشگاه بين المللي لوازم منزل. � 

نمایشگاه بين المللي ساختمان و مصالح ساختماني. � 

 8-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هيات تجاري به كويت 

آب و هواي كويت بياباني و در كل گرم و خشك است. در روزهاي فراواني از سال گرماي 



120 / راهنماي تجارت با كویت

مانند شهرهاي  نيمه  ي نخست سال دماي هوا  به ويژه در  باال و شديد است.  هوا بسيار 
جنوبي ايران در برخي از روزها باالي چهل درجه سانتيگراد است. 

لذا بهترين زمان براي اعزام هيات  هاي تجاري و بازاريابي به كويت، نيمه دوم سال به ويژه 
از آبان تا پايان سال )ماه  هاي نوامبر تا مارس( است. در اين هنگام از سال آب و هواي 

كويت معتدل بوده و گرماي شديد وجود ندارد. 
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فصل هفتم
زیرساخت ها ي صادراتي و راهكارهاي بازاریابي

به  محصوالت  صادرات  براي  كشور  در  موجود  ظرفيت هاي  و  زيرساخت ها  فصل  اين  در 
بررسي  مي شود.  بررسي  كشور  اين  در  حضور  براي  ايران  بازاريابي  راهكارهاي  و  كويت 
نقاط قوت و ضعف  بانكي،  مبادالت  و  روابط  و هوايي،  وضعيت خطوط جاده اي، دريايي 
و فرصت ها و تهديدهاي پيش رو در بازار كويت و پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي براي 

بازاريابي در اين كشور، مهم ترين موارد مورد بررسي هستند.

1. زيرساخت هاي حمل و نقل 
به  كشور،  دو  ميان  موجود  هوايي  و  دريايي  جاده اي،  خطوط  وضعيت  بخش  اين  در 
عنوان زيرساخت هاي كليدي جهت ارسال كاال و محموله هاي تجاري مورد بررسي قرار 

مي گيرد. 

1-1. جاده اي

با توجه به اين كه ايران و كويت مرز مشتركي ندارند، راه زميني ميان دو كشور از خاک 
كشور عراق مي  گذرد كه اين امر نيز دشواري  هاي خود را دارد. بنابراين هم  اكنون حمل 
و نقل زميني ميان ايران و كويت انجام نمي  گيرد و حمل و نقل بازرگاني بيش تر از راه 

دريايي انجام مي  شود.  

1-2. دريايي 

راه دريايي يكي از كانال  هاي مهم ارتباط ميان ايران و كويت به ويژه در زمينه ي بازرگاني 
است. شبكه ي جهاني كشتي راني ايران، كاالهاي كانتينري به مقصد كشور كويت را از راه 
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الشويخ  بنادر منطقه ي خليج فارس جابجا مي كند. االحمدي، شعيبه،  و  خطوط دريايي 
و الزور )ميناء المسعود( مهم ترين بنادر كويت در زمينه صادرات، واردات و ترانزيت كاال 
هستند. هم اكنون بنادر جنوبي ايران كه در ترانزيت بين المللي كاال به كشورهاي جهان از 

جمله كويت فعاليت دارند، شامل موارد زير مي شوند: 
بندر ماهشهر )بندر امام خميني(.  � 

بندر بوشهر.  � 
بندر خرمشهر.  � 

بندر شهيد باهنر. � 
بندر آبادان.  � 

بندر عسلویه.  � 
بندر شهيد رجایي.  � 

بندر چابهار. � 

1-3. هوايي

ميان فرودگاه هاي ايران و كويت پرواز مستقيم وجود دارد. هم اكنون شركت هواپيمايي 
ايران اير بيش از ده پرواز در هفته به صورت مستقيم از شهرهاي اصفهان، شيراز، مشهد، 

شهركرد، اهواز و الر به كويت دارد.

هم چنين شركت هاي هواپيمايي كويتي و الجزيره نيز در مسير كويت به شهرهاي شيراز، 
تهران، اصفهان و مشهد پرواز مستقيم دارند.

2. روابط بانكي 
در سال هاي گذشته روابط بانكي مستقيم ميان بانك هاي ايران و كويت وجود داشته است. 
بانك موجود در  پنج  ارايه  كرده،  ايران  اطالعاتي كه صندوق ضمانت صادرات  اساس  بر 
جدول شماره ي 63، بانك هاي مورد پذيرش ايران براي فعاليت هاي اقتصادي و مبادالت 
شامل   ،66 در جدول  برده شده  نام  بانك  هاي  كه  است  بديهي  هستند.  كويت  در  مالي 
اين  پذيرش  مورد  معين،  سقف  تا  معامالت  ريسك  پوشش  براي  كه  است،  بانك هايي  
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صندوق هستند و اين امر ارتباط كارگزاري و بين بانكي بانك  هاي ايراني با ديگر بانك  هاي 
كويتي را محدود نمي كند.  

جدول 63: بانک هاي كويتي مورد پذيرش صندوق ضمانت صادرات ايران 

رتبهنام بانكردیف

1National Bank of KuwaitA

2Kuwait Finance HouseA

3Commercial Bank of Kuwait SAKA

4(The Persian) Gulf BankB

5Burgan BankB

www.egfi.org                                                                                    

3. تحليل راهبردي 
تحليل  و  تجزيه  مدل  راهبرد،  انتخاب  و  ارزيابي  تحليل،  براي  اصلي  مدل هاي  از  يكي   
SWOT است. در اين مدل بر اساس يك الگوي منطقي، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهديدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ايران و كويت شناسايي شده و سپس متناسب با 
موقعيت كنوني راهبرد هايي براي تعامل با وضعيت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، 

به ويژه صادرات ايران به كويت پيشنهاد مي شود.

3-1. زمينه ها و داليل انتخاب راهبردها

راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه  ي صادرات محصوالت ايران به كويت بر اساس زمينه ها 
و داليل زير انتخاب و معرفي شده اند:

سند چشم  انداز بيست  ساله و برنامه ي پنج  ساله چهارم توسعه کشور. � 
رسالت یا ماموریت هاي سازمان توسعه تجارت. � 

چشم انداز توسعه صادرات غيرنفتي کشور. � 
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اهداف راهبردي توسعه صادرات ایران به کشورهاي منطقه. � 
پيشينه ي روابط اقتصادي و بازرگاني ایران و کویت در سال هاي گذشته. � 

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي فراروي توسعه ي صادرات ایران به کویت. � 

جدول شماره ي 64، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهديدها و راهبردهاي پيشنهادي براي 
توسعه  ي صادرات ايران به كويت را با استفاده از مدل تحليل SWOT نشان مي دهد.

جدول 64: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهديدها و راهبردهاي پيشنهادي براي 
توسعه ي صادرات ايران به كويت

)O( فرصت ها

O1: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي ميان دو کشور.

O2: امكان بهره  برداري از موقعيت کشور کویت براي صدور کاالها و خدمات به 

دیگر کشورهاي منطقه و کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس.

O3: تقویت و ارتقاي روابط سياسي و اقتصادي ایران با کویت. 

O4: دسترسي به آب  هاي آزاد، مزیت  هاي ترانزیتي و نزدیك بودن فاصله  ي 

دریایي دو کشور.

O5: کوچك بودن کشور کویت و عدم امكان ساخت و توليد بسياری از 

محصوالت در داخل این کشور.  

)T( تهدیدها

T1: تاثيرپذیري شدید روابط اقتصادي از مناسبات سياسي.

T2: عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد ميان دو کشور.

T3: عدم وجود موافقت نامه تجارت ترجيحي ميان دو کشور.

T4: مراحل طوالني فرآیند دریافت روادید براي بازرگانان و صنعت  گران ایراني. 

T5: عدم آشنایي بازرگانان کویتي با تنوع و کيفيت محصوالت ایراني.

T6: استمرار تجارت سنتي از طریق لنج  ها.
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)S(  نقاط قوت

S1: توجه ویژه ي دولت به گسترش صادرات غيرنفتي در تدوین چشم انداز 
بيست ساله و برنامه ي پنجم توسعه کشور.

S2: وجود پتانسيل ها و ظرفيت هاي مناسب در توليد چدن، آهن و فوالد، ميوه، 
مواد پالستيكي، سبزیجات و حيوانات زنده مورد نياز بازار کویت.

S3: بازار بزرگ و پرجاذبه ایران براي کویتی  ها.
S4: ارایه سياست  هاي حمایتي از صادرکنندگان از طریق پرداخت یارانه و جوایز 

صادراتي.
S5: امضاي موافقت  نامه  هاي مختلف از جمله تشویق و حمایت متقابل از 

سرمایه گذاري خارجي و پرهيز از دریافت ماليات مضاعف ميان دو کشور.
S6: امضاي موافقت نامه بازرگانی ميان ایران و کویت.

S7: حضور رایزن بازرگاني ایران در کویت.

  نقاط ضعف 
)W(

W1: عدم تنوع در مبادالت تجاري دو کشور.
W2: محدودیت  هاي اعمال شده از سوي بانك  هاي کویتي در ارتباط با خدمات 

بانكي.
W3: عدم آگاهي و شناخت کامل به کليه نيازها و سالیق مردم کویت.

W4: عدم امضاي موافقت  نامه هاي گمرکي و حمل و نقل ميان ایران و کویت.
W5: فعال نبودن اتاق مشترک بازرگاني ميان دو کشور.

W6: عدم وجود مرکز تجاري ایران در کویت برای ارایه خدمات اطالعاتي و 
بازرگاني به تجار و سرمایه گذاران ایراني.

W7: نبود شعب بانك هاي ایراني در کویت.
W8: رعایت نشدن ضوابط استاندارد بسته  بندي کاالهاي صادراتي از سوي 

برخي بازرگانان ایراني.

SO راهبردهاي 

تالش براي افزایش سهم بازار کاالهاي ایراني با توجه به روابط تجاري دوستانه  � 
و ردیف هاي اعتباري ميان دو کشور.

انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي بين ایران و کویت.  � 

اجرایي شدن موافقت  نامه  هاي امضا شده ميان دو کشور. � 
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  راهبردهاي 
ST

تالش براي بهره  گيري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري ميان دو کشور. � 

تقویت جایگاه کاالهاي ایراني در ذهن خریداران کویتي از راه تبليغات. � 

برگزاري نمایشـگاه  هاي تخصصي کاالهاي ایراني در کویت براي افزایش نگاه  � 
مثبت به محصوالت ایراني.

برگزاري مستمر نشست  هاي کميته مشترک بازرگاني براي حل و فصل مسایل  � 
تجاري دو طرف.

شناسـایي کاالهاي مزیت دار داخلي مورد نياز بازار کویت براي گسترش بازار  � 
و تنوع بخشيدن به محصوالت صادراتي ایران.

 راهبردهاي 
WO

تدوین برنامه ي فراگير بازاریابي و تبليغات در رسانه  هاي گروهي و شبكه  هاي  � 

تلویزیوني و ماهواره  اي کویت براي افزایش شـناخت کاالهاي ایراني در ميان 

خریداران کویتي.

بهره گيري از مزیت نزدیكي جغرافيایي و زیرسـاخت هاي حمل و نقل دریایي  � 

به منظور افزایش توان رقابت در برابر رقباي توانمند حاضر در بازار کویت.

تالش براي ارایه ي محصوالت باکيفيت به بازار کویت به منظور تقویت جایگاه  � 

و سهم بازار ایران با توجه به حجم مصرف باال در این کشور.

ایجاد مرکز تجاري ایران در کویت. � 

راهبردهاي 
WT

تالش براي تقویت روابط بانكي و بيمه اي دو کشور. � 

ارایه  ي تسـهيالت به بازرگانان این کشور براي حضور در بازار و نمایشگاه  هاي  � 

ایران.

تالش براي صدور روادید کثيرالمسافره از سوي کویت. � 

تقویـت خطـوط دریایي و هوایي دو کشـور بـراي افزایش مبـادالت تجاري  � 

دوجانبه.
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راهبردهاي 
ترکيبي 
SWOT

انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي ميان ایران و کویت. � 

را ه  اندازي مرکز تجاري ایران در کویت. � 

تاسـيس سـازمان همكاري  هـاي اقتصادي بين کشـورهاي حاشـيه ي خليج  � 

فارس.

تقویـت روابط بانكي و تاسـيس بانك مشـترک براي تامين مالـي صادرات و  � 

سرمایه  گذاري ميان دو کشور.

افزایـش تبليغـات کاالهاي ایراني در رسـانه  هاي گروهي به ویژه شـبكه  هاي  � 

تلویزیون و مطبوعات این کشور.

3-2. راهبردهاي پيشنهادي جهت توسعه صادرات 

با بررسي جدول شماره ي 67 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي تركيبي و 
راهبردهاي مرتبط با هر موقعيت، به شرح زير پيشنهاد مي شود:

3-2-1. راهبردهاي ترکيبي
راهبردهاي تركيبي توسعه ي صادرات ايران به كويت عبارتند از:

انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي ميان ایران و کویت. � 
راه  اندازي مرکز تجاري ایران در کویت. � 

تاسيس سازمان همكاري  هاي اقتصادي بين کشورهاي حاشيه ي خليج فارس. � 
تقویت روابط بانكي و تاسيس بانك مشترک براي تامين مالي صادرات و سرمایه گذاري  � 

ميان دو کشور.
افزایش تبليغات کاالهاي ایراني در رسـانه  هاي گروهي به ویژه شبكه  هاي تلویزیون  � 

و مطبوعات این کشور.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعيت
راهبردهاي موقعيتي توسعه ي صادرات ايران به كويت عبارتند از:
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� SO راهبردهاي
تالش براي افزایش سـهم بازار کاالهاي ایراني با توجه به روابط تجاري دوسـتانه و  � 

ردیف هاي اعتباري ميان دو کشور.
انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي بين ایران و کویت.  � 

اجرایي شدن موافقت  نامه  هاي امضا شده ميان دو کشور. � 

� ST  راهبردهاي 
تالش براي بهره  گيري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري ميان دو کشور. � 

تقویت جایگاه کاالهاي ایراني در ذهن خریداران کویتي از راه تبليغات. � 
برگزاري نمایشـگاه  هاي تخصصي کاالهاي ایراني در کویت براي افزایش نگاه مثبت  � 

به محصوالت ایراني.
برگزاري مسـتمر نشسـت  هاي کميته مشـترک بازرگاني براي حل و فصل مسـایل  � 

تجاري دو طرف.
شناسایي کاالهاي مزیت دار داخلي مورد نياز بازار کویت براي گسترش بازار و تنوع  � 

بخشيدن به محصوالت صادراتي ایران.

� WO راهبردهاي
تدویـن برنامه ي فراگيـر بازاریابي و تبليغات در رسـانه  هاي گروهي و شـبكه  هاي  � 
تلویزیونـي و ماهـواره  اي کویـت بـراي افزایش شـناخت کاالهاي ایرانـي در ميان 

خریداران کویتي.
بهره گيـري از مزیـت نزدیكي جغرافيایي و زیرسـاخت هاي حمـل و نقل دریایي به  � 

منظور افزایش توان رقابت در برابر رقباي توانمند حاضر در بازار کویت.
تـالش براي ارایه ي محصوالت باکيفيـت به بازار کویت به منظـور تقویت جایگاه و  � 

سهم بازار ایران با توجه به حجم مصرف باال در این کشور.
ایجاد مرکز تجاري ایران در کویت. � 

� WT راهبردهاي  
تالش براي تقویت روابط بانكي و بيمه اي دو کشور. � 
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ارایـه  ي تسـهيالت به بازرگانان این کشـور براي حضـور در بازار و نمایشـگاه  هاي  � 
ایران.

تالش براي صدور روادید کثيرالمسافره از سوي کویت. � 
تقویت خطوط دریایي و هوایي دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري دوجانبه. � 

4. راهكارهاي پيشنهادي براي بازاريابي و توسعه ي بازار
ايران و كويت دو كشور با پيشينه  و داراي روابط بازرگاني، سياسي، فرهنگي و مزيت هاي 
جغرافيايي، زمينه ي گسترش هرچه بيشتر روابط بازرگاني را دارند. روابط تجاري ايران و 
كويت در سال هاي گذشته از حجم مناسبي برخوردار بوده است، ولي همچنان زمينه  هاي 
گسترش روابط بازرگاني وجود دارد. ميزان واردات ايران از كويت در سال 2007 ميالدي، 
برابر با 139 ميليون دالر و صادرات ايران به كويت در اين سال، بيش از 390 ميليون دالر 
بوده است. اين وضعيت مبادالت تجاري دو كشور، تراز تجاري مثبت بيش از 251 ميليون 

دالر را براي ايران به ارمغان آورده است. 

ايراني، معرفي  تجار  به  بازار كشور كويت  از بخش  هاي مختلف  اطالعات مناسب  ارايه  ي 
مناسبات  توسعه  زمينه  ي  تجاري،  مبادالت  تنوع  و  داخلي  مزيت  دار  و  جديد  كاالهاي 
اقتصادي و تجاري دو طرف و افزايش سهم صادرات محصوالت غيرنفتي ايران به كويت 

را فراهم مي سازد. 

به طور کلي از ميان گروه هاي کاالیي صادراتي ایران به کویت، پنج گروه کاالیي چدن، 
آهن و فوالد، وسایل نقليه زميني، حيوانات زنده، مس و مصنوعات از مس و  گچ، آهك 
و سيمان بيش از 82 درصد صادرات را تشكيل مي دهند. در واقع این پنج گروه کاالیي، 
جهت  برنامه ریزي  و  توجه  لزوم  بنابراین  هستند.  کویت  به  ایران  صادراتي  مزیت هاي 
از  مي شود.  نمایان  پيش  از  بيش  کاالیي  گروه هاي  این  صادرات  کيفي  و  کمي  افزایش 
سوي دیگر سياست تنوع گرایي و تقویت صادرات محصوالت مستعد و داراي مزیت هاي 
رقابتي، از جمله ميوه، سبزیجات، فرش و کفپوش، مصنوعات از چدن، آهن و فوالد و 

محصوالت سراميكی به این کشور نيز، باید پيگيري شود.

با توجه به اهميت عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهيل 
صادرات و كاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتي، پيشنهاد مي شود ايران با 
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كويت موافقت نامه تجارت آزاد و تجارت ترجيحي امضاء كند. اين امر مي تواند باعث افزايش 
انعقاد  با  جهان،  كشورهاي  شود.  كشور  صادراتي  توان  افزايش  و  داخلي  بازار  در  رقابت 
موافقت نامه هاي تجاري با ساير كشورها، كاالهاي صادراتي را با تعرفه گمركي نزديك به 
صفر به بازار هدف صادر مي كنند. عدم عضويت در پيمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 
تجاري موثر،  موجب شده تا امكان ورود آسان تر به بازارهاي هدف صادراتي و استفاده از 

تعرفه هاي ترجيحي براي صادركنندگان ايراني فراهم نباشد. 

در ادامه به برخي از پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي براي افزايش ميزان مبادالت تجاري 
و اقتصادي دو كشور ايران و كويت اشاره مي  شود:

تسریع در امضاي یادداشت تفاهم همكاري  هاي گمرکي. � 
تسـریع در امضاي یادداشـت تفاهم همكاري ميان سازمان توسـعه تجارت ایران و  � 

مرکز توسعه صادرات صنایع کویت. 
تسـریع در امضاي موافقت  نامه حمل و نقل زميني، کریدور شـمال - جنوب و حمل  � 

و نقل ریلي. 
تسریع در امضاي متن موافقت  نامه حمل و نقل هوایي.  � 

تسریع در اجراي مفاد صورت  جلسه  ي پنجمين کميته فني مشترک بندري- دریایي  � 
و فراهم کردن زمينه  ي برگزاري نشست ششم این کميته. 

امضاي موافقت نامه ي تجارت ترجيحي با کویت. � 
تسریع در امضاي یادداشت تفاهم همكاري  هاي کشاورزي.  � 

انجام تحقيقات بازاریابي و دسـتيابي به شـناخت کافي نسـبت به شرایط سياسي  � 
و اجتماعـي، وضعيت بـازار، رقباي داخلي و خارجي، قيمـت و ویژگي  هاي کاالهاي 

مشابه، مقررات صادرات و واردات و هزینه  هاي گمرکي و مالياتي.
رایزني بـا مقامات ذ ي ربط کویتي براي دریافت پروانه  ي تاسـيس شـعب بانك  هاي  � 

ایران.
تشـكيل شوراي مشترک بازرگانان دو کشور و فعال نمودن اتاق  هاي بازرگاني ایران  � 

و کویت. 
تسـریع در طي مراحل صدور روادید براي بازرگانان، شـرکت  ها و فعاالن اقتصادي  � 

ایران توسط کشور کویت. 
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ایجاد هرچه سریع  تر مرکز تجاري یا دفتر رایزن بازرگاني در بيرون از مكان سفارت  � 
ایران در کویت، با ساختار اداري متناسب و استفاده از تجارب کارشناسان بازاریابي 

و نمایندگان تشكل  هاي توليدي و صادراتي کویت در این دفتر. 
آشـنا نمودن بازرگانان و مدیران شـرکت  های بازرگانی کویتی بـا توليدات صنعتي  � 
و پتانسـيل  هاي خدمات فني و مهندسـي ایران از طریق مشـارکت مستمر و فعال 
در نمایشـگاه  هاي بين  المللـي کویت و برگزاري نمایشـگاه هاي اختصاصي ایران در 

کویت.
برگـزاري سـمينارها )در صـورت امكان به صـورت ماهيانه( در محـل دفتر رایزني  � 

بازرگاني. 
برگـزاري نمایشـگاه  هاي تخصصـي کاال و خدمـات و تشـویق صادرکننـدگان و  � 

توليدکنندگان به حضور فعال در آن ها. 
برنامه  ریزي براي فرستادن هيات  هاي تجاري-تخصصي در زمينه  هایي مانند صادرات  � 

ميوه و صيفي  جات، حيوانات زنده و آبزیان و خدمات فني و مهندسي.
 �  مطالعه مستمر بازار کویت توسط رایزن بازرگاني و فرستادن گزارش  هاي کاالیي از 

بازار آن  کشور براي استفاده  ي بازرگانان و شرکت  هاي توليدي و تجاري ایراني. 
 �  اجراي پروژه  هاي مشـترک پاالیشـگاهي، خطوط انتقال، نفت و گاز، سـاختماني،  
تاسيسات آب و فاضالب، نيروگاه  هاي گازي و سيكل ترکيبي، سدسازي، جاده سازي، 

ساخت بنادر و تاسيسات دریایي نفت وگاز.
( ميان بخش  هاي خصوصي ایران  � holding( ایجاد شـرکت  هاي مشترک هولدینگ  
و کویت براي فعاليت در زمينه  هاي نفت، گاز، پتروشـيمي، خدمات مهندسي، مالي، 

سرمایه  گذاري، بانك  داري، بيمه، کشاورزي و ... .
 �  ایجاد پایگاه صدور دام زنده درکشـور کویت به صورت مشـترک براي سروسامان 
دادن به وضعيت صادرات دام به این کشـور و دیگر کشورهاي منطقه حاشيه خليج 

فارس. 
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جدول 65:  سايت هاي اينترنتي وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم كويت

سایت اینترنتي نام وزارت یا سازمان

www.e.gov.kwدولت کویت

www.da.gov.kwدیوان امير کویت

www.mof.gov.kwوزارت مالي و دارایي

www.moc.kwوزارت ارتباطات

www.moj.gov.kwوزارت دادگستري

www.moe.edu.kwوزارت آموزش و پرورش

www.moo.gov.kwوزارت نفت

www.fatwa.gov.kwشوراي وزیران

www.moh.gov.kwوزارت بهداشت و سالمت

www.kuwait-airways.comهواپيمایي کویت

www.mof.gov.kwوزارت دارایي و مالي

www.mop.gov.kw/mopوزارت برنامه  ریزي

www.mofa.gov.kwوزارت خارجه

www.majlesalommah.netمجلس کویت )مجلس امت(

www.kuwaitse.comبورس سهام و اوراق بهادار کویت

www.kia.gov.kwسازمان سرمایه  گذاري کویت

www.kuna.net.kwآژانس خبرگزاري کویت
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www.knpc.com.kwشرکت ملي نفت کویت

www.e.gov.kw

جدول 66: برخي پايگاه  هاي اينترنتي مهم كويت

سایت اینترنتينام بانكردیف

www.kuwait-yellow-pages.comکتاب زرد کویت1

www.kuwaitbusiness.netراهنماي تجاري کویت2

www.kif.netنمایشگاه تجاري کویت3

www.kuwaitfreezone.comمنطقه آزاد تجاري کویت4

5)KISR( موسسه پژوهش  هاي علمي کویتwww.kisr.edu.kw

www.paaet.edu.kwسازمان آموزش  هاي عمومي کاربردي6

www.cbk.gov.kw 

جدول 67: نام بانک ها ي مهم كويت

پایگاه اینترنتينام بانكردیف

www.cbk.gov.kwبانك مرکزي کویت1

www.kfh.comاتاق مالي کویت2

www.nbk.comبانك ملي کویت3

www.burgan.comبانك بورگان4

www.jordan-kuwait-bank.comبانك اردن و کویت5

www.e-gulfbank.comبانك خليج 6

بانك بين  المللي کویت )بانك امالک و زمين 7
www.kib.com.kwسابق(

www.ibkuwt.com بانك صنعتي کویت8

بانك متحده اهلي )بانك کویت و خاورميانه 9
www.ahliunited.com.kwسابق(
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www.eahli.comبانك االهلي کویت 10

www.cbk.comبانك بازرگاني کویت 11

www.burgan.comبانك بورگان12

www.bankboubyan.comبانك بوبيان13

www.scb.gov.kwبانك پس  انداز و اعتبار14

www.business.com

جدول 68: فهرست چند شركت مهم صنعتي، تجاري و بازرگاني كويت

شرکت نفت کویت

استخراج، پاالیش و عرضه نفت و فرآورده  هاي نفتيزمينه فعاليت

www.kockw.comسایت اینترنتي

شرکت ملي نفت کویت

استخراج، پاالیش و عرضه نفت و فرآورده  هاي نفتيزمينه فعاليت

www.knpc.com.kwسایت اینترنتي

شرکت هولدینگ پروژه  هاي کویت

سرمایه  گذاري، ساختماني و ...زمينه فعاليت

www.kipco.comسایت اینترنتي

شرکت ساختماني حمرا

ساخت و ساز خانه و آپارتمانزمينه فعاليت

/www.hamrakt.comسایت اینترنتي
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شرکت سيمان کویت

سيمانزمينه فعاليت

www.kuwait-cement.comسایت اینترنتي

شرکت بازرگاني صادرات و واردات انفال

تجارت و بازرگاني بين  الملليزمينه فعاليت

www.alanfalco.comسایت اینترنتي

شرکت خدمات گردشگري کویت

گردشگري و جهانگرديزمينه فعاليت

www.ktsc-q8.comسایت اینترنتي

شرکت جوهرات کویت

توليد قطعات صنعتي، پاالیشگاهي، پتروشيمي و نيروگاهي و انجام پروژهزمينه فعاليت

www.jawharatkwt.comسایت اینترنتي

شرکت تانكرهاي نفتي کویت

ماشين  آالت نفتي و تانكرهاي حمل سوختزمينه فعاليت

www.kotc.com.kwسایت اینترنتي

www.kuwait-toplist.com
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جدول 69: فهرست هتل هاي مهم كويت

Ramada Hotel Kuwait

5 ستارهدرجه

www.ramadakuwait.comسایت اینترنتي

Movenpick Resort Kuwait Al Bidaa

5 ستارهدرجه

www.moevenpick-hotels.comسایت اینترنتي

Palms Beach Hotel & Spa Kuwait

5 ستارهدرجه

www.thepalms.com.kwسایت اینترنتي

Radisson Blu Hotel Kuwait

5 ستارهدرجه

www.radissonblu.com/hotel-kuwaitسایت اینترنتي

Sheraton Hotel & Towers Kuwait

5 ستارهدرجه

www.starwoodhotels.comسایت اینترنتي
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The Regency Hotel Kuwait City

5 ستارهدرجه

www.kuwait-info.comسایت اینترنتي

Al Manshar Rotana Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

www.rotana.com/property-16.htmسایت اینترنتي

Al Bastaki International Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Arinza Tower Quality Suites Kuwait

4 ستارهدرجه

www.arinzatowers.comسایت اینترنتي

Carlton Tower Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

www.carltontowerkwt.comسایت اینترنتي

Continental Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

www.kcontl.netسایت اینترنتي
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Continental Suite Farwaniya Kuwait

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Corniche Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Four Points by Sheraton Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Hawthorn Hotel & Suites Kuwait

4 ستارهدرجه

www.hawthorn-hawally.comسایت اینترنتي

Hyatt Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

www.kuwaithyatthotels.comسایت اینترنتي

Hyatt Suites Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

www.kuwaithyatthotels.comسایت اینترنتي
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Le Meridien Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Le Meridien Tower Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Ritz Salmiya Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

www.ritzkuwait.comسایت اینترنتي

Ritz Sharq Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Safir International Hotel Kuwait City

4 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Spice Boutique Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه

http://spiceboutiquehotel.com/سایت اینترنتي
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Swiss Belhotel Plaza Kuwait Hotel

4 ستارهدرجه

www.swiss-belhotel.comسایت اینترنتي

Times Square Suite Kuwait

4 ستارهدرجه

www.tsshotel.comسایت اینترنتي

Boudl Hotel Suites Kuwait

4 ستارهدرجه

www.boudl.com.saسایت اینترنتي

Hawali Continental Hotel Kuwait

3 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي

Oasis Hotel Kuwait

3 ستارهدرجه

www.oasis.com.kwسایت اینترنتي

Royal Residence Kuwait

3 ستارهدرجه

-سایت اینترنتي
www.hotelsinkuwait.com
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جدول 70: اطالعات رايزني بازرگاني ايران در كويت 

رایزني بازرگاني ایران در کویت 

daiyah-embassies area-blick5 kuwait :نشاني
تلفن: 2545891  )00965(  ،  2561084 )00965(

دورنگار : 2570141 )00965(
تلفن همراه: 6188837 )00965(

جناب آقاي محمد باقر مجتبایي، رایزن بازرگاني کنوني ایران در کویت است.

www.tpo.ir

جدول 71: اطالعات سفارت خانه كويت در ايران
سفارت کویت در ایران

نشاني: تهران، خيابان دکتر بهشتي، خ ميرعماد، نبش خ نهم، شماره 22.
تلفن: 5 - 88755103 21 )0098(

دورنگار: 88755973 21 )0098(  ،   88745557 21 )0098(
جناب آقاي  مجدي احمد الظفيري1  سفير کنوني کویت در ایران است.

روزهاي کاري یكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 17 مي  باشد.

www.mfa.gov.ir                                                                                                                      

جدول 72: اطالعات سفارت خانه ايران در كويت 
سفارت ایران در کویت

daiyah-embassies area-blick5 kuwait :نشانی
تلفن: 2560908 )00965(  ،  2562237 )00965(

)00965( 2561084   ،  )00965( 2560694
دورنگار: 2529868 )00965(

جناب آقاي علي جنتي، سفير کنوني ایران در کویت است.
IRANEMBASSY@YAHOO.COM-IRAN.COM :پست الكترونيكي  

http://kuwait.mfa.gov.ir :سایت اینترنتی   
 ساعات کاري: هر روز از7:30 تا 15:30

روزهاي تعطيل سفارت: جمعه

 www.mfa.gov.ir                                                                                                      

1. H.E. Mr. Majdi Ahmad Al- Dhafiri
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منابع و ماخذ

1www.e.gov.kw. سایت آگاهي رساني دولت کویت

2www.iccim.org. سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

3www.indexmundi.com. سایت اطالعات جامع کشورها 

4www.worldatlas.com. سایت اطالعات جغرافيایي کشورها

5www.trademap.org. سایت اطالع رساني در زمينه ی مبادالت جهاني

اقتصادي  وضعيت  خصوص  در  اطالع رساني  سایت   .6
کشورهاي جهان

www.traveldocumentsystems.com

7. سایت اطالع رساني در زمينه بهره برداري از اینترنت 
در جهان

www.internetworldstats.com 

8www.payscale.com. سایت اطالع رساني در زمينه دستمزدها

خارجي  شرکت هاي  زمينه  در  اطالع رساني  سایت   .9
فعال در جهان

www.businessmonitor.com

www.usig.org         10. سایت اطالع رساني در زمينه ارایه کمك  هاي مالي آمریكا به سایر کشورها

11www.internationaltaxreview.com. سایت اطالع رساني در زمينه ماليات و تبدیل ارزها

www.wto.org 12. سایت اطالع رساني سازمان تجارت جهاني

www.citypopulation.de                  13. سایت اطالع رساني نحوه پراکندگي جمعيت در کشورها

www.doingbusiness.org                   14. سایت اطالع رساني نحوه راه اندازي کسب و کار جدید

15www.cbk.gov.kw. سایت بانك مرکزي کویت

16www.tpo.ir. سایت سازمان توسعه تجارت ایران

17www.egfi.org. سایت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگاني

18www.yellowpagesworld.com. سایت کتاب زرد کشورهاي جهان

19www.irica.gov.ir. سایت گمرک جمهوري اسالمي ایران

20www.intracen.org. سایت مرکز تجارت بين  المللي
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www.iflr.co                                             21. سایت موسسه  ي بررسي کننده قوانين مالي بين الملل

www.forbes.com 22. سایت موسسه  ي فوربس 

23www.kishtpc.com. سایت نقطه ي تجاري کيش  

24www.state.gov. سایت وزارت خارجه آمریكا 

25www.mfa.gov.ir. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمي ایران 

www.imf.org                2009 26. مجموعه گزارش  هاي صندوق بين المللي پول، دولت کویت، سال



فهرست کتب منتشره از سري کتاب هاي راهنماي تجارت با کشورها

1. راهنماي تجارت با ترکيه

2. راهنماي تجارت با هنگ کنگ

3. راهنماي تجارت با اندونزي

4. راهنماي تجارت با قرقيزستان

5. راهنماي تجارت با غنا

6. راهنماي تجارت با برزیل

7. راهنماي تجارت با اوکراین

8. راهنماي تجارت با قزاقستان

9. راهنماي تجارت با پاکستان

10. راهنماي تجارت با چين 

11. راهنماي تجارت با کنيا

12. راهنماي تجارت با کره جنوبي

13. راهنماي تجارت با مكزیك

14. راهنماي تجارت با عراق

15. راهنماي تجارت با گرجستان

16. راهنماي تجارت با سوریه

17. راهنماي تجارت با عربستان سعودي

18. راهنماي تجارت با ارمنستان

19. راهنماي تجارت با ترکمنستان

20. راهنماي تجارت با ازبكستان

21. راهنماي تجارت با روسيه

22. راهنماي تجارت با امارات متحده عربي

23. راهنماي تجارت با ژاپن

24. راهنماي تجارت با ونزوئال



25. راهنماي تجارت با کشور تونس

26. راهنماي تجارت با تاجيكستان

27. راهنماي تجارت با مالزي

28. راهنماي تجارت با آذربایجان

29. راهنماي تجارت با هند

30. راهنماي تجارت با عمان

31. راهنماي تجارت با قطر

32. راهنماي تجارت با آفریقاي جنوبي

33. راهنماي تجارت با سنگال

34. راهنماي تجارت با لبنان


