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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               
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شابک: 978-964-468-150-9

راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ
شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان: دکتر محمدعلی ضیغمی
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجري طرح: کیومرث شریفی و لیال مواسات
طراح و مدیرهنري: محبوبه اصغرپور

ویرایش، صفحه آرایی و طراحی: شرکت چاپ و نشربازرگانی
شناسنامه کتاب

چاپ اول: شهریور ماه 1387
تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه ها ، سازمان توسعه تجارت ایران
تلفن: 22664031-2

www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
E.mail: info@tpo.ir
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

بوده ایم.  جهانی»  یکپارچه  اقتصادي  « نظام  تدریجی  تکوین  شاهد  گذشته،  سالهاي  طی 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
به  مشتریان  گسترده  دسترسی  و  ارتباطات  توسعه  یک سو  از  است.  پی داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواستهاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روشهاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
حاکم  پارادایم  وضعیت،  این  است.  داده  بازار  و  مشتري  رضایت  موجد  عوامل  به  را  خود 
فرصتها  و  بازار  کننده  تعیین  نقش  و  داده  تغییر  بازار  نفع  به  را  بازار  ـ  صنعت  روابط  بر 
به  اگر  است.  نشانده  آن  محدودیتهاي  و  فرصتها  و  تولید  جاي  به  را  آن  محد ودیتهاي  و 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرورت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخشهاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسب به گذشته که قلمرو فعالیتها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیلهاي 
مربوط به فرصتهاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمانها باید عناصر 

غیر قابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
در تمام محیطهاي کسب و کار، شرایط نامطمئن به وسیله عناصر غیرقابل کنترل به وجود 
می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن اضافه 
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می کند.  مدیر موفق برنامه  بازاریابی خود را به نحوي طراحی می کند که بهتر بتواند با 
شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از : 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساختها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
کسب  و  ورود  براي  ایرانی،  شرکتهاي  از  حمایت  راستاي  در  و  جهت  این  به  است.  شده 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتابهایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتابها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به  دلیل تغییرات 
سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي  نسبتاً 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
کتابهاي  مجموعه  تولید  و  تهیه  دست اندرکاران  همه  همکاري  از  می دانم  الزم  پایان  در 
روابط  تنظیم  و  بازاریابی  «معاون  ضیغمی  محمدعلی  دکتر  آقاي  جناب  ویژه  به  حاضر 
سازمان» و جناب آقاي رضا توفیقی، «مدیر طرح» و کلیه کارشناسان سازمان که با این 
خانم  سرکار  از  همچنین  بنمایم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  نموده اند،  همکاري  مجموعه 
در  ایشان  تالشهاي  خاطر  به  بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت  همکاران  و  اصغرپور  محبوبه 

طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فهرست مطالب / 5

اطبخش اول: کلیات
 اطالعات پایه
 نام رسمی کشور
  موقعیت جغرافیایی
 مسا حت
 جمعیت
 شهرهاي مهم 
 همسایگان
  واحد پول
  تفاوت زمان با ایران
فصل اول: محیط سیاسی و قانونی
  محیط سیاسی
 تاریخچه حکومت
 نوع و ارکان اصلی حکومت
 افراد و گروه هاي با نفوذ
 وضعیت ریسک سیاسی

فهرست

13
13
13
14
14
14
14
15

17
17
18
20
20

صفحه

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


6 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

 محیط قانونی
  قانون اساسی
  حقوق مالکیت
 قانون مالکیت فکري
  قانون سرمایه گذاري
  قوانین گمرکی
 قوانین کنسولی
  حمایتهاي تجاري از صادرکنندگان
 مقررات برگزاري نمایشگاه خارجی
 رسیدگی به اختالفات تجاري
 قوانین مالیاتی
 مراحل راه اندازي یک کسب و کار
 عضویت در پیمانهاي اقتصادي و نهادهاي بین المللی
 سازمان هاي بین المللی
 اتحادیه هاي گمرکی
 پیمان هاي اقتصادي
فصل دوم: محیط فرهنگی
 ارکان فرهنگی و اجتماعی
 مذهب
 زبان
 الگوي زندگی
  نهادهاي اجتماعی و دینی
  رسانه ها
 عادات خرید و مصرف
  تعطیالت رسمی
 فرهنگ مذاکره
  دیدگاه کلی نسبت به  ایران
 آداب مذاکره

20
21
21
22
23
24
24
26
26
27
28
29
30
30
32
32

33
33
33
34
34
36
36
37
39
40
40

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فهرست مطالب / 7

  تحلیل حرکات بدنی 
فصل سوم: محیط اقتصادي
  سیستم اقتصادي و نقش دولت
 بخش کشاورزي
  بخش صنعت و معدن 
  بخش خدمات
 جمعیت
 (GDP)تولید ناخالص داخلی
 شاخصهاي مهم اقتصادي
  نرخ تورم
  نرخ بیکاري
 دستمزد نیروي کار
 تراز حساب جاري
 توزیع و بازاریابی
 شبکه هاي توزیع
 بازاریابی و تبلیغات
 نظام نرخ گذاري
 منابع طبیعی
فصل چهارم: زیرساختها
 حمل و نقل
 حمل و نقل دریایی
 حمل ونقل هوایی
  حمل و نقل ریلی
 حمل و نقل زمینی
 نظام بانکی

42

45
46
46
47
48
49
50
50
50
51
51
51
51
53
54
54

55
55
56
57
57
57

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


8 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

 نظام بیمه اي
 زیر ساختهاي ارتباطی
بخش دوم: تجارت خارجی
فصل پنجم: اطالعات کلی
 تراز تجاري
  صادرات
 واردات
 کشورهاي صادرکننده
 سرمایه گذاري عمده
فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
 تراز تجاري
  واردات هنگ  کنگ از ایران
 میوه هاي خوراکی
 مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از این مواد
 پوست خام و چرم
 پشم و موي نرم
 فراورده هاي گوشت، ماهی یا قشرداران
 گوشت و احشا خوراکی
 سایر محصوالت
 صادرات هنگ  کنگ به ایران
 هیأتهاي تجاري
 زیرساختهاي موجود بین دو کشور
 حمل و نقل دریایی

59
60

65
66
71
78
90

93
95
102
103
104
105
106
107
108
118
125
127
127

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فهرست مطالب / 9

 حمل  و نقل هوایی
 روابط بانکی
 تحلیل موقعیت
 راهبردهاي پیشنهادي
 راهبردهاي ترکیبی
 راهبرد  هاي مرتبط با هر موقعیت
 نتیجه گیري و پیشنهادات
بخش سوم:پیوست ها 
وب سایتهاي اینترنتی وزارت خانه ها و سازمانهاي مهم هنگ  کنگ
 فهرست اتاقهاي مهم بازرگانی
 فهرست بانکهاي مهم
 فهرست روزنامه ها و مجالت بازرگانی و اقتصادي مهم
 فهرست چند شرکت بیمه اي تجاري مهم
 فهرست چند شرکت باربري مهم
 فهرست چند شرکت ترخیص کار گمرکی
 فهرست شرکتهاي مهم مشاوره و تحقیقات بازاریابی
وب سایتهاي اینترنتی شرکتهاي نمایشگاه هاي هنگ  کنگ
 فهرست چند شرکت زنجیره اي بازرگانی
 فهرست چند شرکت مهم صنعتی، بازرگانی، کشاورزي
 فهرست هتلهاي چند شهر مهم هنگ  کنگ
فهرست آژانسهاي هواپیمایی در چند شهر مهم هنگ  کنگ
 فهرست بیمارستانهاي چند شهر مهم هنگ  کنگ
 فهرست آژانسهاي اتومبیل کرایه اي در چند شهر مهم هنگ کنگ

127
128
130
133
133
133
134

139
140
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
147
148
148

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


10 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

 فهرست چند آژانس امالك در شهرهاي کولون و ویکتوریا
فهرست میلیاردرهاي هنگ  کنگی در سال 2007
نشانی سفارت خانه جمهوري اسالمی ایران در هنگ  کنگ
 منابع و مآخذ

149
149
149
151

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 11

بخش اول
کلیات

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


12 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 13

اطالعات پایه

 نام رسمی کشور
منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ 1 

 موقعیت جغرافیایی 
هنگ  کنگ در جنوب شرق آسیا، بین دریاي چین جنوبی و 

سرزمین اصلی کشور چین واقع  است.

 مسا حت
104/1 کیلومتر مربع 

 جمعیت
 براساس آمار سال 2007، جمعیت این 
است  نفر  میلیون  بر 6/9  بالغ  منطقه  
جمعیت،  این  از  95درصد  حدود  که 
فیلیپینی  دو  درصد  و  چینی تبار 

هستند. 

1. Hong Kong Special Administrative Region
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  شهرهاي مهم
شهرهاي ویکتوریا و کولون از مهم ترین شهرهاي هنگ  کنگ هستند. شهر ویکتوریا پایتخت 
و مرکز سیاسی هنگ  کنگ است. این شهر مرکز تجاري منطقه است و بخش شمالی منطقه 

هنگ  کنگ ، مرکز فعالیتهاي محدود کشاورزي است.

 همسایگان
منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  از شمال به سرزمین اصلی چین و از سایر جهات به دریاي 

چین جنوبی محدود  است.

 واحد پول 
واحد پول این منطقه، دالر هنگ  کنگ است. هر دالر آمریکا معادل 7/75 دالر هنگ  کنگ  
است. اسکناسهاي رایج در این کشور  5، 10، 25، 50 و 100 دالرى و سکه هاي رایج آن 
1، 5، 10، 20 و 50 سنتى است. مشابه با دالر آمریکا،  هر دالر هنگ  کنگ برابر  با 100 

سنت است.
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 اختالف زمان با ایران 
ساعت GMT است و براین اساس، با  ساعت رسمی منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ ، 8 +

کشور ایران از لحاظ زمانی چهار ساعت و نیم اختالف دارد.
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در این فصل، محیط سیاسی و محیط قانونی منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  به صورت مجزا 
بررسی می شود. در بخش محیط سیاسی، تاریخچه، نوع حکومت، میزان ریسک سیاسی و 
بررسی  تجاري   و  اقتصادي  فعالیتهاي   در  سیاسی  نفوذ  با  و  گروه هاي  افراد  تأثیر  میزان 

می شود. 
قوانین  قانون اساسی،  قضایی،  و  حقوقی  قانون گذاري،  نظام  نیز  محیط قانونی،  بخش  در 
شرکتها،  اندازي  راه  و  ثبت  سرمایه گذاري،  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت، 
پیمانهاي  در  عضویت  نمایشگاه  ها،  برگزاري  ضوابط  و  قوانین  مالیاتی،  و  بانکی  قوانین 

اقتصادي، اتحادیه  هاي گمرکی و نهادهاي بین  المللی و ... تشریح می  شود.

1. محیط سیاسی
در این قسمت، تاریخچه کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رئیس و ارکان اصلی کشور، 
میزان ریسک سیاسی و میزان تأثیر افراد و  گروه هاي بانفوذ سیاسی در فعالیتهاي اقتصادي 

و تجاري تحلیل و بررسی می شود.

1-1. تاریخچه حکومت
شد.  کشور انگلیس واگذار  شکست چین به  از  سال 1841 و پس  جزیره هنگ  کنگ  در 
این  براساس  و  کرد  تنظیم  چین  با  را  ساله  نامه99  اجاره  یک  بریتانیا  سال 1898،  در 
خلق  جمهوري  ایجاد  با   1942 درسال  شد.  اعالم  آزاد  بندر  یک  هنگ  کنگ   اجاره نامه، 
چین و قدرتمندشدن حزب کمونیست در این کشور، بسیاري از شرکتهاي تجاري فعال 

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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در شانگهاى1 و گوانگجو2فعالیتهایشان را به هنگ  کنگ  منتقل کردند و از این پس، این 
مستعمره به محلی براي انجام معامالت تجاري بین سرزمین اصلی چین و دنیاي غرب، 

تبدیل گردید. 
در سال 1978، هنگ کنگ، اصلی ترین محل براي سرمایه گذاري خارجی در سرزمین 
سالها، در اقتصاد هنگ  کنگ، بخش خدمات به  اصلی چین محسوب می شد.  طی این 
تدریج جایگزین بخشهاي تولیدي شد و بخشهاي مالی و بانکداري به سرعت غالب شدند. 
در سال 1984 دو کشور چین و انگلیس توافق کردند که حکومت مستقل هنگ  کنگ  را در 
سال 1997 به جمهوري خلق چین منتقل کنند. در توافق نامه آمده است که هنگ  کنگ  
به عنوان یک منطقه اداري خاص اداره خواهدشد و حداقل به مدت 50 سال یک حکومت 
آزاد خود مختار خواهد داشت. براساس چارچوب فوق، این منطقه فقط از نظر دفاعی و 

امور خارجه، تابع دولت چین است. 

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
حکومت هنگ   کنگ از سال 1997 داراي نوعی دموکراسی و خود مختاري محدود بوده 
است. حکومت منطقه داراي سه رکن اصلی به شرح زیر است: شوراي اجرایی (کابینه) با 
14 عضو، شوراي قانون گذاري (پارلمان) با 60 عضو ودادگاه استیناف نهایی به عنوان قوه 

قضاییه. 

1-2-1. پارلمان
شوراي قانون گذاري منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ،  داراي یک رئیس و 60 عضو است. 
نیمی از نمایندگان مجلس از طریق آراي عمومی انتخاب می شوند. مابقی نمایندگان از 
سوي حوزه هاي انتخابی مشاغل مشخص می شوند. حوزه هاي انتخابی یادشده دربردارنده 
همه افراد ذینفع و نمایندگان اتحادیه هاي تجاري هستند. تمام حقوق اعضا و وظایف آنان 
در تمام زمینه ها مطابق قانون تعیین می شود. براساس این قانون، تعیین رئیس مجلس، 
معاون و سایر اعضاي هیأت رئیسه مجلس با استناد به آراي نمایندگان مجلس و کسب 

اکثریت آرا انجام می شود. 

1. Shanghai
2. Cuang zhou
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اولین شوراي قانون گذاري هنگ  کنگ  در سال 1996 میالدي و قبل از انتقال حاکمیت 
هنگ  کنگ  به جمهوري خلق چین آغاز به کار کرد. هدف از تأسیس شوراي یادشده بررسی 
و تصویب قوانین مورد نیاز آن منطقه و آماده  کردن زمینه هاي انتقال منطقه بود. با انتقال 
حاکمیت سیاسی هنگ  کنگ  به چین، شوراي موقت قانون گذاري در سال 1998 به شوراي 
قانون گذاري تبدیل شد. پس از آن، انتخابات مجلس به صورت مرتب برگزار می شود. این 
شورا 60 کرسی دارد. نیمی از نمایندگان از طریق آراي مستقیم مردم و مابقی از سوي 
چین،  با  مشترك  قانون  می شوند.  انتخاب  ساله  چهار  دوره  یک  براي  انتخابی  حوزه هاي 

مبناي اقدامات شوراي قانون گذاري هنگ  کنگ  است. 

1-2-2. قوه مجریه
در منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ، ریاست اجرایی منطقه، مقام رئیس قوه مجریه را 
اجرایی»  رئیس  انتخاب  «کمیته  آرا  به  مراجعه  طریق  از  منطقه  اجرایی  ریاست  دارد. 
برگزیده می شود.   اعضاي تیم اجرایی (کابینه) از طریق آراي عمومی و انتخاب ریاست 

اجرایی منطقه مشخص می شوند. 

1-2-3. قوه قضاییه
رو  این  از  است.  شده  بنا  انگلستان  قضایی  قوانین  پایه  بر  منطقه  این  قضایی  سیستم 
تبعیت  انگلستان  قوانین قضایی  از  مطرح شده،  دعاوي  و  شکایات  بررسی  در  قضاییه  قوه 
می کند. این سیستم در برگیرنده دادگاه هاي عالی، بخش و استیناف نهایی است. معموالً 
اختالفات و دعواها ابتدا در دادگاه هاي بخش بررسی می شوند. سایر دادگاه هاي تابع قوه 
قضاییه عبارت اند از: دادگاه ملک، دادرسی، نوجوانان، پزشکی قانونی، کار، دعاوي کوچک 

و موضوعات ناپسند.
 دادگاه عالی: دادگاه عالی مسئولیت بررسی و اظهار نظر در خصوص همه موضوعات 
قضایی را دارد. این دادگاه از ترکیب دادگاه هاي شـهادت اولیه و استیناف به وجود 

آمده است. 
 دادگاه بخش: این دادگاه  اولین مرجع بررسـی اختالفات و مشاجرات پدید آمده در 
هنگ  کنگ  است. دادگاه بخش مسئولیت بررسی  اختالفات خانوادگی را نیز دارد. 

 دادگاه استیناف نهایی: این دادگاه مرجع بررسی و اظهار نظر در خصوص تقاضاهاي 
اسـتیناف صادره از سوي مراجع قضایی اسـت. اعضاي این دادگاه از سوي ریاست 

اجرایی منطقه انتخاب می شوند. 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


20 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

1-3. افراد و گروه هاي با نفوذ
مستقل است، پستهاي  با توجه به اینکه سیستم حکومتی هنگ  کنگ، سیستمی تقربیاً 
مجلس در  کرسیها را در  کلیدي سیاسی و اقتصادي در اختیار حزبی است که اکثریت 
اختیار دارد. نمایندگان سایر احزاب نیز از طریق حضور در مجلس و اعالم نظر در خصوص 
برنامه هاي پیشنهادي دولت، در هدایت کشور نقش دارند. این روند از سوي همه احزاب 
به رسمیت شناخته شده است. در راستاي حفظ دموکراسی، احزاب به این فرایند قانونی 

پایبند هستند. 
در  آنها  حضور  نحوه  سیاسی،  خصوص  گروه هاي  در  مجلس  مصوب  قوانین  مجموعه 

فعالیتهاي  سیاسی و جایگاه آنها در فعالیتهاي  کشور را به روشنی مشخص کرده است.
بر پایه این قوانین، حزب «اتحاد دموکراتیک براي بهبود و پیشرفت»، مقتدرترین حزب 

در هنگ  کنگ  بوده و حضور آن در همه فعالیتها ضروري است. 
در چنین شرایطی جهت موفقیت در بازار این منطقه و انجام طرحهاي کالن اقتصادي، 

تجاري و سرمایه گذاري، برقراري و حفظ ارتباط با اعضاي این حزب راهگشا است. 

1-4. وضعیت ریسک سیاسی
ویژه  اجرایی  منطقه  بین المللی،  مراجع  سوي  از  انجام شده  ارزیابی هاي  اساس  بر 
منطقه   ،  PRS مؤسسه  ارزیابی  طبق  است.   ثبات  با  بسیار  مناطق  از  یکی  هنگ  کنگ  
هنگ  کنگ  در رده کشورهاي «با ریسک بسیار پایین» قرار دارد. طبق ارزیابی هاي انجام 
شده از سوي صندوق ضمانت صادرات ایران، این منطقه در طبقه بندي ریسک، رتبه 1 را 
دارد و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) براي این کشور معادل 90 میلیون دالر و 

براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي دوسال) معادل 180 میلیون دالر است.

2. محیط قانونی
بعد از بررسی وضعیت سیاسی هنگ  کنگ، نوبت آن است که با زیرساختهاي قانونی این 
و  ارتباطات  برقراري  براي  که  را  قوانین  از  دسته  آن  قسمت  این  در  شویم،  آشنا  کشور 
مناسبات تجاري و بازرگانی ضروري هستند، به طور خالصه معرفی می کنیم. اطالعات ارائه 
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شده در این قسمت، نشانگر پتانسیلهاي کلی موجود در قوانین هنگ  کنگ براي برقراري 
روابط تجاري می باشد و بدیهی است که در مرحله عمل، بایستی به طور مستقیم به متن 
این قوانین مراجعه و با جزیی نگري بیشتري سنجیده شوند. در انتها با مراحل راه اندازي 

یک کسب و کار در هنگ  کنگ آشنا می شویم.

2-1. قانون اساسی 
قانون پایه این منطقه به گونه اي، قانون اساسی کوچک آن را تشکیل می دهد. این قانون 
در ماه مارس 1990 به تصویب کنگره ملی خلق چین رسیده است. این قانون فرمول «یک 

کشور- دو سیستم» را براي اداره این منطقه تعیین کرده است. 

2-2. حقوق مالکیت 
امالك  تملک  نظر  از  خارجی  افراد  کنگ،  هنگ   ویژه  اجرایی  منطقه  قوانین  طبق  بر 
خریداري  اقامت،  براي  مسکونی  ملک  یک  فقط  می توانند  افراد  این  هستند.  محدود 
کنند. تملک این ملک نیز به شرطی میسر است که آنها حداقل یک سال با مجوز اقامت 

در کشور چین زندگی کرده باشند. 
تبعه  که  خارجی  افراد  هستند.  مستثنی  قاعده  این  از  هنگ  کنگ   تبعه  خارجی  افراد 
هنگ  کنگ  نباشند، امکان اخذ حق مالکیت دائم زمینها را  ندارند. آنها می توانند زمین 
مورد نظر خود را از طریق اجاره در اختیار بگیرند.  زمینهاي  قابل بهره برداري از سوي افراد 
غیر هنگ  کنگی شامل زمینهاي  مسکونی، تجاري، صنعتی و کشاورزي است. طی سالهاي  
اخیر، دولت هنگ   کنگ و سایر کشورها در خصوص نحوه استفاده از زمینهاي  آن منطقه 
قراردادهایی  به امضا رسانده اند. بر اساس این قراردادها اتباع کشورهاي خارجی حق دارند 
تحت شرایط ویژه از زمینهاي  منطقه بهره برداري کنند. در مقابل افراد هنگ  کنگی نیز 
امکان بهره برداري از زمینهاي کشورهاي خارجی را دارند. نمونه اي از این قراردادها بین 

هنگ  کنگ  و استرالیا به امضا رسیده است. 
همچنین  و  هنگ  کنگ   در  خارجی  کشورهاي  سیاسی  نمایندگی هاي  اعضاي  و  رئیس 
سازمانهاي بین المللی و منطقه اي به شرط پذیرش متقابل دولتهاي متبوع می توانند در 

هنگ  کنگ ملک مسکونی داشته باشند.
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2-3 . قانون مالکیت فکري
حقوق  از  حمایت  زمینه  در  پاریس  کنوانسیون  امضاکنندگان  از  یکی  منطقه  این 
مالکیت فکري است. این منطقه اهمیت زیادي براي حفاظت از مالکیت فکري قائل است. 
این امر با حمایت از خالقیت و نوآوري به همراه افزایش امکان کسب درآمد از ایده هاي 
نوین انجام می شود. در این زمینه قوانین متعددي از سوي شوراي قانون گذاري تصویب 
شده است.  با استناد به مجموعه قوانین یادشده، دولت با جدیت از این مالکیت حفاظت 

کرده و با متخلفان برخورد می کند.  

2-3-1.  عالئم تجاري1 
اداره حفاظت از مالکیت فکري هنگ  کنگ،  مسئولیت ثبت و حفاظت از عالئم تجاري را 
بر عهده دارد.این اداره ضمن ارائه پیشنهاد به دولت هنگ  کنگ ، زمینه ساز تصویب  قوانین 
و آیین نامه هاي مرتبط با حفاظت از عالئم تجاري شده است. دادگاه ها و مقامات دولتی 
تعقیب  تحت  یا  و  جریمه  نقض کرده اند،  را  مذکور  قانون  که  را  بازرگانانی  هنگ  کنگ، 

قانونی قرارمی دهند.

2-3-2.  حق التألیف2  
قانون حمایت از حق التألیف منطقه هنگ  کنگ  در سال 2001 به تصویب رسیده  است. 
این کشور یکی از متعهدان به اجراي قانون حمایت از حق التألیف است. متمم این قانون 
جهت اعمال جرایم متناسب با تخلف از قانون و با توجه به تعهدات آن منطقه در زمینه 
تجارت بین المللی در سال 2007 تصویب شده است. بر اساس قانون جدید حمایت از 

حق التألیف در منطقه هنگ  کنگ، دولت به شدت با متخلفان برخورد قانونی می کند. 

2-3-3. حق انحصاري اختراع3 
حق  ثبت  زمینه  در  بین المللی  کنوانسیونهاي  امضاکنندگان  از  یکی  هنگ   کنگ  دولت 
اختراع  انحصاري  حق  ثبت  قانون  است.  مخترعان  حقوق  از  دفاع  و  اختراع  انحصاري 

1. Trade Marks
2. Copy Right
3. Patent
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مخترع  یک  فوق  چارچوب  پایه  بر  است.  رسیده  تصویب  به  سال 1997  در  هنگ  کنگ  
می تواند حق انحصاري اختراع محصوالت یا بهبود فرایندها و روشهاي موجود را دریافت 
موظف  مخترع  و  شود  ارائه  هنگ  کنگ   اختراعات  ثبت  اداره  به  بایستی  درخواستها  کند. 
است طی دو سال از زمان اعطاي مجوز، اقدام به بهره برداري از آن در مقیاس صنعتی کند. 
اختراعات ثبـت شده در اروپا و چین نیز تحت حمایت این قانون  براساس قانون فوق 
قرار دارند. حق انحصاري اختراع پس از ثبت شدن به مدت 20 سال اعتبار دارد و قابل 

تمدید است.

2-4 . قانون سرمایه گذاري 
الف. براي شروع و راه اندازي یک طرح سرمایه گذاري به دست یک فرد (حقیقی یا حقوقی) 

خارجی در منطقه هنگ  کنگ  باید شرایط زیررعایت شود:
ب. فعالیتهاي سرمایه گذاري باید جزو فهرست سرمایه گذاریهاي مجاز خارجی در هنگ  کنگ  

باشد. 
پ. متقاضی سرمایه گذاري، باید شخصیت حقیقی یا حقوقی داشته باشد.

ت. فعالیت سرمایه گذاري با همکاري شرکتهاي بومی یا در قالب سرمایه گذاریهاي خطرپذیر 
داراي اولویت هستند. 

توافقهاي  از  باید  سرمایه گذاري  متقاضی  ث. 
هنگ  کنگ  و سایر کشورها در زمینه سرمایه گذاریهاي 

مجاز تبعیت کند.  
ج. متقاضی سرمایه گذاري نباید در محاکم قضایی، 

پرونده تخلفات تولیدي داشته باشد.
چ. متقاضی سرمایه گذاري نباید سابقه سو ء استفاده 
را  کشورها  سایر  یا  هنگ  کنگ   در  مالی  و  تجاري 

داشته باشد.
ح. صدور مجوز سرمایه گذاري خارجی براي فعالیت 
موردنظر نباید با مفاد موافقتنامه هاي بین المللی یا 
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منطقه اي در تضاد باشد.
دقیق  و  صحیح  باید  سرمایه گذاري  مجوز  درخواست  فرمهاي  در  ارائه شده  اطالعات  ح. 
درخواستها  بررسی  فرایند  از  تقاضا  حذف  موجب  ارائه  شده،  اطالعات  نادرستی  باشند. 

خواهد شد. 
خ. متقاضی سرمایه گذاري، ملزم به تهیه همه امکانات مورد نیاز براي شروع فعالیت خود 

است. 

2-5. قوانین گمرکی 
آیین نامه  تعیین کاالهاي مشمول مالیات مصوب منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ، چارچوب 

فعالیتهاي  اداره وضع مالیات  و خدمات گمرکی آن منطقه را تشکیل می دهد. 
منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  بندر آزاد است، از این رو فقط چهار کاالي لیکور، تنباکو، 
محسوب  مالیات  پرداخت  مشمول  وارداتی  کاالهاي  متیل،  الکل  و  هیدروکربن  روغن 
بهتر  عبارت  به  هستند.  معاف  مالیاتها  پرداخت  از  وارداتی  کاالهاي  سایر  می شوند. 

میانگین تعرفه وارداتی همه  گروه هاي کاالیی، صفر است. 
براي  است.    CIF ارزش  براساس  هنگ  کنگ   به  وارداتی  کاالهاي  تعرفه  محاسبه  مبناي 
واردات این کاالها، واردکننده باید همه مبالغ قانونی را پرداخت کند. از سوي دیگر این 
منطقه از اعضاي سازمان همکاري  هاى اقتصادي آسیا- اقیانوسیه است. از این رو هنگ  کنگ  
از توافقات کشورهاي یادشده در خصوص وضع مالیات پیروي می کند. براي دسترسی به 
اطالعات بیشتر و همچنین فهرست کاالهاي معاف از حقوق گمرکی می توان به وب سایت 
www.customs. gov.    hk نشانی:  به  هنگ  کنگ   گمرکی  خدمات  و  مالیات   وضع  اداره 

مراجعه کرد. 
همچنین این کشور از سال 1995 به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمده 

است. 

 2-6. قوانین کنسولی
شرایط صدور ویزا در هنگ  کنگ  به نسبت  آسان است. سه نوع ویزا در این کشور صادر 
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می شودکه در زیر شرایط صدور هریک از این ویزاها برشمرده می شود:

الف) ویزاي تجاري براي بازرگانان
 حداقل اعتبار گذرنامه براي سفر تجاري به این منطقه شش ماه است.

روادید از سوي بخش ویزاي کنسولگري جمهوري خلق چین1   صادر می شود. 
 متقاضی ضمن تکمیل فرمهاي مربوطه و هزینه بررسی، باید معرفی نامه اي از شرکت 

یا مؤسسه محل کار اخذ و ارائه کند. 
براي اقامت کمتر از 90  روز نیازي به اخذ ویزا نیست. 

 ارائه مسـتندات مرتبط با در اختیارداشـتن مبلغ کافی براي اقامت یا ضمانت مالی 
الزامی است. 

 براي ورود به منطقه نیازي به ارائه مدارك واکسیناسیون نیست.

ب) ویزاي اقامت یا کار: جهت تعیین شرایط و مدارك مورد نیاز اخذ ویزاي اقامت یا 
کار، متقاضی باید با کنسولگري جمهوري خلق چین تماس بگیرد.

پ) ویزاي توریستی 
 ارائه کپی بلیط رفت و برگشت از سوي متقاضی ضروري است. 

 حداقل اعتبار گذرنامه براي سفر تجاري به این منطقه شش ماه است.
 روادید از سوي بخش ویزاي کنسولگري جمهوري خلق چین صادر می شود. 

براي اقامت کمتر از 90  روز نیازي به اخذ ویزا نیست. 
 براي ورود به منطقه نیازي به ارائه مدارك واکسیناسیون نیست. 

 ارائه مسـتندات مرتبط با در اختیارداشـتن مبلغ کافی براي اقامت یا ضمانت مالی 
الزامی است. 

1. Consulate of the peoples Republic of China, visa section.
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2-7. حمایتهاي تجاري از صادرکنندگان 
شوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ،  مسئولیت حمایت از صادرکنندگان آن کشور را بر عهده 

دارد. بدین منظور مجموعه اقدامات گسترده اي از سوي این شورا انجام می شود. 
بخشی از برنامه هاي حمایتی از صادرکنندگان این کشور عبارت اند از:

 گردآوري و انتشار اطالعات جامع و به روز از بازارهاي کشورهاي خارجی
 ارزیابی میزان آمادگی شرکتها براي فعالیت در حیطه صادرات

 بررسـی بازارهاي منطقه و بین المللی در خصوص کاالهاي قابل صدور و نحوه حضور 
در آنها و انتشار گزارشها 

 ایجاد شـرایط و بسترهاي مناسـب براي حضور تجار هنگ  کنگی در نمایشگاه هاي 
بین المللی

 تجزیه و تحلیل تجارت بین المللی از دیدگاه هاي کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد براي 
بهبود آن 

 مشارکت در طرحهاي توسعه و حمایت از صادرات مانند: فاینانس بلندمدت، ضمانت 
صادرات ریسکهاي اقتصادي و ... 

 برقـراري ارتباط بین تجار هنگ  کنگ  و سـایر کشـورهاي جهان براسـاس تشـابه 
زمینه هاي فعالیت یا عالیق مشترك

 ارائه خدمات مشـاوره اي و  بازاریابی به شـرکتهاي عالقه مند بـه فعالیت در حیطه 
صادرات 

 امضاي موافقت نامه هاي اقتصادي و تجاري چندجانبه و دوجانبه 
 ارائه اطالعـات جامع در خصوص توانمندي هاي صادرکنندگان در سـایت اینترنتی 

شورا
جهت کسب اطالعات بیشتر می توان به وب سایت شوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ  به 

نشانی: www.tdctrade.com مراجعه کرد.

2-8. مقررات برگزاري نمایشگاه خارجی
براي برگزاري یک نمایشگاه خارجی در هنگ کنگ، الزم است نکات زیر رعایت شود:
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جهت حضور در نمایشگاه باید حداکثر تا سه ماه قبل از برگزاري نمایشگاه نام دقیق کاالها، 
افراد و شرکت متقاضی حضور در نمایشگاه اعالم شود.

جهت ارائه کاتالوگ، کارت ویزیت، بروشور یا هر گونه اقالم تبلیغاتی در نمایشگاه از سوي 
شرکت یا نماینده هنگ  کنگی شرکت، باید همه موارد سه ماه قبل از برگزاري نمایشگاه به 

صورت کتبی به شوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ اعالم شود.
شرح  باید  نمایشگاه،  محل  در  آنها  راه اندازي  و  ماشین آالت  استقرار  به  نیاز  صورت  در 
جزییات حداکثر تا دو ماه قبل از برگزاري نمایشگاه به شوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ 

اعالم شود.

2-9. رسیدگی به اختالفات تجاري
اداره   وظایف  حوزه  در  هنگ  کنگ   منطقه  در  تجاري  اختالفات  فصل  و  حل  و  رسیدگی 
دادگستري است. این اداره با ایجاد تنوع در زمینه دادگاه هاي موجود، شکایات و دعاوي 
ابتدا  دعواها  و  اختالفات  معموالً  می کند.  بررسی  سرعت  با  را  تجاري  زمینه  در  ارائه شده 
در دادگاه هاي بخش بررسی می شوند. با توجه به این امر تجار می توانند با تناسب میزان 
شکایت خود به دادگاه ها مراجعه و اقامه دعوا کنند. به طور مثال دادگاه دعاوي کوچک به 
شکایات کوچک تجار رسیدگی می کند. سایر دادگاه هاي هنگ  کنگ  عبارت اند از: دادگاه 

ملک، دادرسی، نوجوانان، پزشکی قانونی، کار، دعاوي کوچک و موضوعات ناپسند.
داوري نوعی شیوه پذیرفته شده براي حل اختالفات تجاري در هنگ  کنگ  است. داوري باید 
با مجموعه مشروحی از الزامهاي حاکم بر انتخاب داوران، مدت زمان داوري و تجدیدنظر در 
تصمیم داوران مطابقت داشته باشد. در منطقه هنگ  کنگ  نیز حکم یا رأي داوري باید به 
وسیله دادگاه تأیید شود. بررسی هاي انجام شده نشان می دهند که آغاز به کار دادگاه هاي 
عنوان شده در هنگ  کنگ  موجب تسریع بررسی شکایات تجاري و رفع اختالفات تجاري 

شده است. 
فناوري  امکانات  و  توانمندي ها  از  بهره گیري  ضمن  هنگ  کنگ   دادگستري  اداره  مقامات 
اطالعات و ارتباطات توانسته اند کانالهاي ارتباطی جدید و مستقیم با مردم ایجاد کنند. این 

امر، تسریع ارائه شکایات و دعاوي به مقامات دادگستري را در پی داشته است. 
همچنین هنگ  کنگ  کنوانسیون مربوط به حل اختالفات سرمایه گذاري بین کشورها را به 
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طور کامل پذیرفته و به تصویب رسانده است. منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  عضو مرکز 
بین المللی حل اختالفات مربوط به سرمایه گذاري است. در سال 1998 یک موافقت نامه 
تضمین  آژانس  بین  شده  تضمین  خارجی  سرمایه گذاري  از  قانونی  حمایت  خصوص  در 
سرمایه گذاري چندجانبه از یک سو و چین و منطقه هنگ  کنگ  از سوي دیگر امضا شد. 

آژانس مذکور قواعد خاص خود را در مورد قراردادهاي استاندارد تضمین شده دارد.

2-10. قوانین مالیاتی
اساس مالیاتی منطقه اداري هنگ  کنگ  به گونه اي است که تحت آن قوانین مالیاتها فقط 
بر اساس سود یا درآمد منابع داخلی هنگ  کنگ  وضع می  شوند. درآمدهایی که اساس 

خارجی دارند، مشمول پرداخت مالیات نیستند. 
این  مالیاتی  نظام  است.  هنگ  کنگ   در  مالیاتی  مقوالت  مسئول  درآمد،  بر  مالیات  اداره 
منطقه اداري کامًال از سرزمین اصلی چین جدا است و هیچ مالیاتی را به این سرزمین 

ارسال نمی کند.
سال مالی هنگ  کنگ  از اول آوریل تا 31 مارس (21 فروردین تا 11 فروردین سال بعد) 
است. مالیاتهاي اصلی، مالیات بر سود حاصل از مشاغل، مالیات بر درآمد، مالیات بر اموال 

و درآمد حاصل از اموال است.
زیر  موارد   خصوص  در  کنگ،  هنگ   اداري  منطقه  در  مالیات  اخذ  چارچوب  براساس 

مالیاتی اخذ نمی شوند: 
الف. سود سرمایه 

ب. سود و منافع  سهام
پ. ارث 

ت. ارزش افزوده 
ث. فعالیت شرکتهاي امنیت اجتماعی 

دولت هنگ  کنگ  جهت تشویق بخش صنایع و تأسیس طرحهاي صنعتی در منطقه اداري، 
سیاستهاي تشویقی زیر را اعمال می کند:

الف. تسهیل شرایط پرداخت مالیات 
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ب. دریافت مالیات کم از سرمایه گذاران 

2-11. مراحل راه اندازي یک کسب و کار
آغاز فعالیت یک شرکت در منطقه اجرائی ویژه هنگ کنگ نیازمند طی مراحل پنج گانه 
و ارائه مستندات مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها، اداره درآمد داخلی، مسئوالن شهري و 

سازمان حفاظت از محیط زیست است. 
مراحل ثبت شرکت جدید در هنگ کنگ در جدول شماره 1 ارائه شده  است.

جدول 1. مراحل راه اندازي کسب و کار در هنگ  کنگ

شماره 
مدت زمان عنوان مرحلهمرحله

الزم (روز)
هزینه هاي الزم 

(دالر هنگ کنگ)

انتخاب نام شرکت، ارائه درخواست براي اول
1.720 دالر جهت درخواست + 7اخذ مجوز فعالیت به اداره ثبت شرکتها 

0/1 درصد از سرمایه شرکت 

کسب گواهی ثبت کسب و کار از اداره دوم
2.600 دالر براي گواهی یک 1درآمد داخلی

ساله 

تشکیل پرونده با استفاده از مشخصات سوم
هزینه ندارد1دقیق شرکت در اداره ثبت شرکتها 

امضاء مدارك مربوط به بیمه درآمد چهارم
هزینه ندارد1کارمندان و صندوق اجباري پس انداز

215 دالر1ایجاد آرم و مهر الستیکی شرکتپنجم

منبع: اداره توسعه سرمایه گذاري هنگ کنگ
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3. عضویت در پیمانهاي اقتصادي و نهادهاي بین المللی
در این قسمت با روابط بین الملل هنگ کنگ در قالب پیمانهایی که این کشور به عضویت 

آنها درآمده است، آشنا خواهیم شد.

3-1. سازمان هاي بین المللی
به دلیل دموکراسی فعالی که هنگ کنگی ها در پیش گرفته اند، این منطقه در سازمان هاى 
بین  المللى متعددى عضویت یافته یا ناظر می باشد. در جدول شماره 2، نام این سازمانها 

آورده شده است:

جدول2. سازمانها و نهادهاي مهم بین المللی که هنگ کنگ عضو آنهاست

نامردیف

سازمان همکاري کشورهاي جنوب شرق آسیا1
سازمان ارتباطات آسیا- اقیانوسیه 2
کمیسیون اقتصاد و جامعه سازمان ملل متحد براي آسیا و اقیانوسیه 3
شوراي تجارت کشورهاي مشترك المنافع4
سازمان جهانی استاندارد5
سازمان غذا و کشاورزي6
انستیتو بین المللی جلوگیري از تغییرات آب و هوا7
اتحادیه بین المللی مخابرات8
انجمن مدیریت منابع اطالعات9
جمعیت صلیب سرخ 10
سازمان بین المللی کار11
پلیس بین المللی12
سازمان ملل متحد13
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سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد14
کمیساریاي عالی پناهندگان  سازمان ملل متحد 15
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد16
موسسه تعلیم و توسعه سازمان ملل متحد 17

سازمان جهانی گردشگري ملل متحد18 
اتحادیه جهانی پست19
کنفدراسیون جهانی کار20
سازمان بهداشت جهانی21
سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوي22.
صندوق بین المللی پول23
آژانس تضمین سرمایه گذاري چندجانبه24
آژانس بین المللی انرژي اتمی25
سازمان جهانی هوانوردي غیرنظامی26
دادگاه جرایم بین المللی27
سازمان بین المللی دریانوردي28
کمیته بین المللی المپیک29
سازمان بین المللی مهاجرت30
کنفدراسیون اتحادیه تجارت جهانی31
سازمان جهانی هواشناسی32
بانک ترمیم وتوسعه بین المللی33
صندوق بین المللی توسعه کشاورزي34
کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد35
سازمان تجارت جهانی36
فدراسیون جهانی اتحادیه هاي تجاري37

سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي38
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3-2. اتحادیه هاي گمرکی
منطقه اجرائی ویژه هنگ کنگ در اتحادیه هاي گمرکی متعددي عضویت داشته یا ناظر 
بر اجراي آنها است. از مجموعه اتحادیه هاي یادشده می توان به اتحادیه گمرکی کشورهاي 
عضو سازمان تجارت جهانی و اتحادیه گمرکی کشورهاي مشترك المنافع اشاره نمود. از 
سوي دیگر این منطقه با کمیسیون اروپا توافق نامه اي در زمینه گمرك و وضع مالیات بر 

کاالها به امضاء رسانده است. 
همان گونه که اشاره شد، منطقه هنگ کنگ از سال 1995 عضو سازمان تجارت جهانی 
تجارت،  توسعه  خصوص  در  سازمان  آن  برنامه هاي  اجراي  راستاي  در  منطقه  این  است. 
اقدامات متعددي را انجام داده است. یکی از این موارد حذف تعرفه گمرکی براي محصوالت 
کشورهاي اروپائی و کشورهاي عضو سازمان همکاري  اقتصادي کشورهاي آسیا- اقیانوسیه 

است. 

3-3. پیمان هاي اقتصادي
این کشور در چندین پیمان  اقتصادي منطقه  اى و بین المللی عضویت دارد. از جمله این 
پیمان   ،(APEC) اقیانوسیه  آسیا-  اقتصادي  همکاري   هاى  سازمان  به  مى توان  پیمانها 
بین  مالیاتى  پیمان  و  زالندنو  و  هنگ کنگ  بین  مضاعف،  مالیات  پرداخت  از  جلوگیري 

هنگ کنگ و لوگزامبورك اشاره نمود.
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شناسایی فرهنگ  و آداب و رسوم اجتماعی حاکم بر یک کشور، یکی از کلیدي ترین عوامل 
توسعه روابط و مناسبات تجاري با آن کشور به شمار می رود. از این رو در این فصل نخست 
با ارکان فرهنگی و آداب و رسوم کشور هنگ  کنگ آشنا شده و سپس سعی خواهیم نمود 

سلیقه ها و رفتارهاي مردم این کشور را در هنگام فعالیتهاي تجاري بررسی کنیم.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست ارکان اصلی تشکیل دهنده فرهنگ  کشور هنگ  کنگ, نظیر مذهب 
و زبان مردم را معرفی نموده  و سپس با آداب و رسوم کلی این سرزمین آشنا خواهیم 

شد. 

1-1. مذهب
درصد)   90 (حدود  هنگ  کنگ   جمعیت  اکثریت 
مذاهب  پیروان  می کنند.  پیروي  بودایی  آیین  از 
مسیحیت، یهودیت، اسالم، تائوئیسم و هندو نیز در 

هنگ  کنگ  زندگی می کنند.  

1-2. زبان
زبان  و  است  کانتونیزي  مردم  اصلی  و  رسمی  زبان 
انگلیسی به عنوان زبان اصلی در محیطهاي کاري  
دستگاه هاي  تجاري،  مراکز  بیشتر  و  دارد  رواج 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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استفاده  مورد  زبانهاي  سایر  می کنند.  استفاده  آن  از  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  دولتی، 
در هنگ  کنگ  عبارت اند از: آلمانی، ژاپنی، کره اي، ویتنامی، تک لوگ، اندونزیایی، تایی، 

هندي، اردو، نپالی، پنجابی و عربی. 

1-3. الگوي زندگی
از  خود،  نژادي  تنوع  و  اجتماعى  و  فرهنگی  خاص  ویژگیهاى  دلیل  به  هنگ  کنگ   مردم 
عالیق و الگوى زندگى و مصرف خاصى برخوردارند. در زیر به برخى از این ویژگیها اشاره 

شده است.
 هنگ  کنگی ها عالقه زیادي به صرف غذا و نوشـیدنی محلی خود دارند. بیشـتر این 

غذاها از موجودات دریایی تولید می شوند. 
 سـاکنان هنگ  کنگ از تفریح در محیطهاي فرهنگی، باشگاه ها، رستوانها و ... لذت 

می برند. 
 اسـتفاده از محصـوالت نـو و مد روز یکـی از اصول زندگی مردم منطقه محسـوب 
می شـود. از ایـن رو آنها زمان زیادي را بـراي تهیه کاالهاي مـورد نظر خود صرف 
می کنند. سـاعات خرید از فروشـگاه ها در هنگ  کنگ از سـاعت 10 صبح تا 10 شب 

است. 
 سـاکنان هنگ  کنـگ خـود را مقید بـه حضور در مراسـم رسـمی و جشـنواره ها 

می دانند. 
 اغلب نمایشـها در رسـتوانها و منازل برگزار می شـوند. از ایـن رو حضور در چنین 

مراسمی نیازمند پوشیدن لباس رسمی است. 

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی 
1-4-1. نهادهاي اجتماعی 

کشورهاي  مجموعه  در  آن  حضور  کنگ،  هنگ   منطقه  سیاسی  سوابق  به  توجه  با 
مشترك المنافع انگلستان و بهره برداري از قوانین مشترك با انگلستان در اداره امور منطقه، 
این منطقه شاهد دموکراسی جوان و حضور و فعالیت احزاب سیاسی متعدد است. احزاب 
یادشده در همه انتخابات رسمی منطقه  نقش فعال و جدي دارند. در این منطقه حزب 
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«اتحاد دموکراتیک براي بهبود هنگ  کنگ»، حزب مقتدر منطقه محسوب می شود. آنها در 
شرایط و موقعیتهاي  بحرانی در کشور، نقش جدي و فعالی در تغییر شرایط دارند.   

دستگاه قانون گذاري مقتدري که اعضاي آن با حضور مستقیم مردم و کمیته هاي انتخاباتی 
محلی انتخاب شده اند، دراین کشور وجود دارد. اتحادیه هاي شغلی و صنفی رسمیت دارند 
و بالطبع سازمانهاي ناظر حقوق بشر نیز در این کشور دیده می شوند. در قوانین منطقه 
هنگ  کنگ، زنان مجاز به فعالیت در همه زمینه ها هستند و محدودیت خاصی در این 

زمینه مشاهده نمی شود.
 بر اساس اطالعات و آمارهاي موجود، زنان نقش بسیار مهمی در فعالیتهاي  اقتصادي، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند. زنان هنگ  کنگی از پوشش سنتی و غربی جهت حضور 

در موقعیتهاي  مختلف بهره برداري می کنند.

1-4-2. نهادهاي دینی
پیروان  آنها،  از  پس  هستند.  تائو  آیین  و  بودا  دین  تابع  هنگ  کنگ   کشور  مردم  اکثر 
کنفوسیوس، مسیحیت، اسالم، یهودیت، هندوها و سیکها در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
مذهبی  اعتقادات  همه  به  مردم  مذهبی،  اعتقادات  از  گسترده اي  دامنه  چنین  وجود  با 

احترام می گذارند و در اکثر مراسم مذهبی شرکت می کنند.
مسلمان   80.000 هنگ  کنگ   ویژه  اجرایی  منطقه  در  رسمی،  آمارهاي  آخرین  براساس 
مراسم  اسالمی  مرکز  یک  و  مسجد  چهار  در  منطقه  این  مسلمانان  می کنند.  زندگی 
و  برگزاري  مسئولیت    1 هنگ  کنگ   اسالمی  مرکز  می کنند.  برگزار  را  خود  مذهبی 

هماهنگی مراسم مذهبی مسلمانان این منطقه را بر عهده دارد. 
هنگ  کنگ   مساجد  سایر  است.  هنگ  کنگ   مسجد  شلی2 قدیمی ترین  خیابان  مسجد 

عبارت انداز: مسجد کولون، مسجد قبرستان مسلمانان3 و مسجد  اوکی وان4 .

 
 1. Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong
2. Shelley
3. Collinson
4. Okiwan Road
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1-5.  رسانه ها 
ارتباطات در هنگ  کنگ  از سوي دولت نظارت می شود. در این منطقه اجرایی، سه ایستگاه 
رادیویی و همچنین شش فرستنده تلویزیونی وجود دارد. شبکه رادیو تلویزیون هنگ  کنگ  
هم اکنون یکی از معتبرترین شبکه هاي خبري به حساب می آید و از سوي اداره ارائه مجوز 
ارائه  به لحاظ  کامل  آزادي  از  رسانه ها  منطقه  این  در  می شود.  اداره  تلویزیون  و  نمایش 

مطالب برخوردار هستند و دولت در این خصوص کمترین دخالت را دارد.
از مجموع شش ایستگاه تلویزیونى، پنج ایستگاه تلویزیونی متعلق به بخش خصوصی و یک 

ایستگاه دولتی است. نام ایستگاه هاي تلویزیونی هنگ  کنگ  به شرح زیر است: 
Television Broadcasts Limited (TVB) 
Phoenix TV (PTV)  
Asia Television Ltd (ATV)  
Cable TV (CTVHK)  
Now TV (NTV )  
Radio Television Hong Kong (RTVHK)  

1-6.  عادات خرید و مصرف
هستند.  برخوردار  زیادي  سرانه  درآمد  از  هنگ  کنگ   مردم   شد،  بیان  قبًال  همان طورکه 
وجود اقوام مختلف در آن منطقه، اقامت تجار کشورهاي جهان در هنگ  کنگ، حجم باالي 
ساکنان  تا  است  شده  موجب  منطقه  آن  زیرساختهاي  طریق  از  متنوع  کاالهاي  ترانزیت 
هنگ  کنگ  عادتهاي خرید و مصرف خاصی داشته باشند. این عادتها با عادتهاي مردم سایر 

مناطق و حتی مردم سرزمین اصلی چین فرق می کند.  
همه ساکنان هنگ  کنگ  در جستجوي کاالي نو، بادوام و با قیمت مناسب هستند. نتایج 
خریداران  که  می دهد  نشان  هنگ  کنگ   در  خرید  رفتار  خصوص  در  انجام شده  تحقیقات 

توجه خاصی به محصوالت قابل بازیافت و دوستدار طبیعت دارند. 
خریداران هنگ  کنگی به دنبال کسب رضایت از کاالي خریداري  شده هستند. این امر با 
توجه به میزان پاسخگویی کاال به نیازهاي آنها انجام می شود. معموالً خریداران به سابقه 
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فروشنده و نحوه فعالیت آن توجه می کنند و تالش دارند تا از فروشندگان خوش سابقه 
خریداري کنند. 

با توجه با درآمد سرانه باال و وجود مکانیزم مطمئنی براي موازنه میان عرضه و تقاضا 
در صورت فراوانی یک محصول یا کاالي خاص قدرت چانه زنی مشتري و حق انتخاب او 

براي انتخاب کاالي مشابه میان عرضه کنندگان مختلف کاهش می یابد. 
این امر در شرایطی عنوان می شود که اغلب خریداران هنگ  کنگی تمایلی به چانه زنی 

ندارند. 
حسن  با  فروشنده  که  است  بدیهی 
سلوك و آداب معاشرت بهتر در این 
نکته  این  بود.  خواهد  موفق تر  میان 
هنگامی که فروشندگان (به طورعمده 
در بازارهاي محلی) کاالى یکسانی را 
عرضه  می کنند، نمود بیشتري خواهد 

داشت.

1-7. تعطیالت رسمی 
روزها و مناسبتهاي مهم در منطقه اجرایی ویژه  هنگ   کنگ به سه دسته تعطیالت سیاسی 
و ملی، مناسبتهاي مذهبی و مناسبتهاي قومی و قبیله اي تقسیم می شوند. زمان برگزاري 

مناسبتهاي یادشده به شرح زیراست: 

1-7-1. تعطیالت سیاسی و ملی
و  ویژه  مناطق  تأسیس  روز  کارگر،  روز  جشنواره ها،  چینی،  و  میالدي  نو  سال  تعطیالت 
خاص در هنگ  کنگ، روز ملی و جمهوري مردم چین از جمله تعطیالت اجباري کارمندان 
دولت هستند. زمان برگزاري مراسم و تعطیالت رسمی منطقه اجرایی ویژه  عبارت اند از:

 سال نو میالدي: اولین روز ماه ژانویه 
 سـال نـو چینی: روزهاي اول تا سـوم اولین ماه سـال چینی (معمـوالً در اواخر ماه 

جوالي و اوایل فوریه قرار دارد)
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 جشنواه چینگ هینگ: روز پنجم آوریل 
 روز کارگر: روز اول ماه مه

 جشنواره قایق اژدها: پنجمین روز اولین ماه سال چینی
 روز تأسیس مناطق ویژه و خاص در هنگ  کنگ: اول ژوئیه

 روز بعد از جشنواره نیمه پائیز: شانزدهمین روز از ماه هشتم سال چینی(معموالً در 
ماه سپتامبر برگزار می شود)

 جشنواره چانگ یونگ: نهمین روز از ماه نهم سال چینی (معموالً در ماه اکتبر برگزار 
می شود)

 جشنواره بادبادکها: روز نهم  سپتامبر
 روز ملـی و جمهوري مـردم چین: اول اکتبر (معموالً این جشـن به مدت دو روز در 

روزهاي اول و دوم اکتبر برگزار می شود)
تعطیـالت اجباري: بر طبق قانون اسـتخدام نیـروي کار، 12 روز از 17  روز تعطیالت 

عمومی به طور اجباري براي کارمندان و کارکنان دولت تعطیل است.

1-7-2. تعطیالت مذهبی
در منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ،  پیروان ادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت،  بودا و آیین هاي 
کنفوسیوس، تائو، هندو و سیکها  زندگی می کنند. از این رو در این منطقه مناسبتهاي 
مذهبی متعددي وجود دارد. از سوي دیگر مجموعه هاي دینی نیز در هنگ  کنگ  مدارس 
هنگ  کنگ   مذهبی  مناسبتهاي  تعطیالت  کرده اند.  تأسیس  خیریه  مؤسسات  و  مذهبی 

عبارت اند از:
 جمعه قبل از عید پاك 

 عید پاك 
 روز کریسمس

  Easter جشن
 روز تولد بودا

همه ایام تعطیل با توجه به تقویم چینی تعیین می شوند. 
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1-7-3. مناسبتهاي قومی و قبیله اي
مناسبتها  این  است.  چین  کشور  مانند  هنگ  کنگ   منطقه  قبیله اي  و  قومی  مناسبتهاي 

عبارت اند از: 
 جشنواره ریزش آب 

 جشنواره مشعل 
 جشنواره تیغه قطبی 
 جشنواره جنگ گاوها

 جشن بلوغ
 نمایشگاه ماه مارس

 نمایشگاه نادام
 جشنواره کایژاي

روزهاي کاري در هنگ  کنگ، دوشنبه تا شنبه هر هفته و ساعات کاري از 9 صبح تا 5 
بعدازظهر است.

2.  فرهنگ مذاکره
مردم  و  شهروندان  معمول  رفتارهاي  و  عادتهاي  و  عمومی  فرهنگ   با  آشنایی  از  بعد 
هنگ  کنگ، زمان آن فرارسیده است تا کمی هم با آداب و رفتارهاي ایشان از مناسبات 

تجاري و مذاکرات مربوطه آشنا شویم. 
به دلیل وجود اکثریت نژاد چینی در بافت جمعیتی هنگ  کنگ، فرهنگ  مذاکره و معامله 
در آن مشابه با سرزمین اصلی چین است. از این رو مردم براساس سنت و باورهاي خود 
به اجراي توافقات انجام شده و سرپیچی نکردن از آنها پایبند هستند. در هنگ  کنگ  به 

صداقت و درستکاري و عمل به تعهدات مذاکره کننده اهمیت زیادي می دهند.
منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  وارث فرهنگ ، آداب و رسوم مردم چین است. به رغم هدایت 
این منطقه به مدت 150 سال از سوي انگلستان، ساکنان این منطقه به فرهنگ  و سنتها 
شدیداً پایبند هستند. این سنتها زندگی روزمره آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. این 

افراد در هر شرایط و موقعیتی باز هم پایبندي خود را به فرهنگشان ابراز می دارند.
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2-1. دیدگاه کلی نسبت به  ایران 
بیستم  قرن  پایانی  سالهاي   به  هنگ  کنگ   منطقه  دولت  و  ایران  تجاري  روابط  سابقه 
شرایط  مناسب بودن  توافقات،  اجراي  به  طرفین  تعهد  جانبه،  دو  منافع  می گردد.  باز 
همکاري هاي تجاري و سایر عوامل دیگر موجب شده اند که دولت هنگ  کنگ  از حضور 
شرکتهاي ایرانی در آن منطقه استقبال کند. در ضمن ایران و هنگ  کنگ  در زمینه تقویت 

روابط دو جانبه گام برمی دارند. 
طی سالهاي  اخیر، دموکراسی نوپاي منطقه هنگ  کنگ  از سوي جمهوري اسالمی ایران 
مورد حمایت قرار گرفته است. این امر موجب شده است تا مردم هنگ  کنگ ، با دید مثبت 

به روابط دوجانبه نگاه کنند.

2-2. آداب مذاکره
ببرخی از ویژگیهاي فرهنگی مردم و تجار هنگ  کنگ که به منظور بهبود فرایند مذاکره 
می  توان از آنها استفاده کرد، در زیر بیان شده است. رعایت این موارد چه براي خرید کاال 

از هنگ  کنگ، چه فروش کاال به این کشور ضروري است.
 مذاکره  کنندگان بایسـتی کاتالوگها و بروشورهاي مختلف را به زبان انگلیسی براي 
توزیع در شرکتها و آژانسها تهیه و آماده کنند. آنها باید آمادگی الزم جهت تهیه و 

ارائه بروشورها به زبان چینی را داشته باشند. 
 همه موضوعات و نظرات باید در نهایت صبر و شکیبایی فروان مطرح شوند. 

 همـه اطالعات و گزارشـها را نباید یکبـاره به طرف مذاکره کننـده انتقال داد، زیرا 
ممکن است، این فقط یک جلسه تشریفاتی باشد.

 مردم هنگ  کنگ  به ویژه در مالقاتهاى تجارى، براى دقیق بودن اهمیت زیادى قائل 
هسـتند. به عبارت بهتر، تجار هنگ  کنگی براي سر وقت بودن به عنوان یک ارزش 
مهم توجه ویژه اي قائل هسـتند. بنابراین تجار خارجـى باید در هنگام برنامه  ریزى 
مالقـات بـا تجار هنگ  کنگی ایـن نکته را مدنظر قـرار دهند. در ایـن زمینه اماکن 
عمومی متعددي، فضاهاي مناسـب جهت برگزاري مالقاتهـاي تجاري را در اختیار 

تجار قرار می دهند. 
 با توجه به وجود سـنتها و باورهاي مشترك بین مردم هنگ  کنگ  و سرزمین اصلی 
چین، پایبندي به برنامه هاي تعیین شـده و اجراي آنها بسـیار مهم اسـت. بر اساس 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فصل دوم: محیط فرهنگی / 41

این دیدگاه، تخطی از تعهدات موجب بدنامی فرد یا مؤسسـه خواهد شد. از این رو 
مـردم و بخصوص تجار هنگ  کنگی، سـعی زیادي در اجراي تعهـدات و برنامه هاي 

تدوین شده از قبل دارند. 
براساس بررسیهاي انجام شده، اکثریت دولتمردان هنگ  کنگی عالقه دارند در طول سال 
در  حضور  جهت  فراغت  اوقات  از  هنگ  کنگ   باشند.  داشته  تفریحی  سفر  یک  از  بیش 
مهمانیهاي خانوادگی، مطالعه، خرید و ... استفاده می کنند. آنها تالش دارند تا از اوقات 

فراغت خود به بهترین شکل ممکن بهره برداري کنند.

2-2-1. هدیه و سوغات 
هدایا و سوغات به عنوان یک مؤلفه اجتماعى، در هنگ   کنگ از اهمیت اجتماعى باالیى 

برخوردار هستند.  برخى از این ویژگی ها عبارت اند از:
 مردم هنگ کنگ معتقدند که دریافت هدیه باید با دو دست انجام شود و گیرنده آن 
باید در هنگام دریافت، کف دسـتهاي خود را باال نگه دارد و تا زمانی که قدردانی و 
تشکر را به حد وفور در کالم و حرکات صورت خود نشان نداده است، نباید هدیه را 

به زمین بگذارد.
 باز کردن هدیه در مقابل فردي که آن را تهیه کرده است، کار خوشایند و صحیحی 

به نظر نمی رسد.
 زمـان دادن هدیـه به یک فرد هنگ  کنگی باید انتظار داشـته باشـید که او تعارف 
زیادي بکند و در شـروع هدیه را قبول نکند، اما با اصرار به طور حتم موفق خواهید 

شد. 
 بـراي دادن هدیـه به یک هنگ  کنگی، هرگز به سـراغ ابزار و وسـایل تیز و برنده، 
دسـتمال و ساعت نروید. این وسایل از نظر آنها نماد و مظهر قطع ارتباط و دوستی 

هستند.
 عدد چهار در فرهنگ  و آداب و رسـوم این مردم خوش یمن و خوشـایند نیسـت و 
نباید هدیه را به تعداد چهار تهیه کرد. درضمن باید توجه داشـت که تهیه هدیه به 

تعداد فرد هم مقبول نیست و بهتر است تعداد هدیه زوج باشد. 
 هدیـه مورد نظر را نباید در کاغذ سـفید، سـیاه و یا آبی بپیچیـد چون از نظرمردم 
هنگ  کنگ  رنگهاي ذکر شـده بوي مرگ و غم می دهند. در عوض رنگ قرمز، زرد یا 

صورتی نماد شادي است. 
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 نبایـد پیام دوسـتانه خود را با خـودکار قرمز روي هدیه بنویسـید چون به صورت 
غیرمستقیم او را به قطع رابطه دعوت کرده اید.

  همـه مردم خود را متعهد به حفظ سـنتهاي دیرین می داننـد. در این زمینه آنها با 
تمامی توان خود تالش می کنند. 

 مهم تریـن و ارزشـمندترین مهمانان، جهـت حضور در مهمانی صـرف چاي دعوت 
می شوند. 

 نوع، کیفیت و نحوه سرو غذا براي مردم هنگ  کنگ  بسیار مهم است. در این زمینه 
آنها حساسیت زیادي از خود نشان می دهند. 

 در ساعات رسمی کار، خانمها و آقایان از پوشش غیرسنتی استفاده می کنند.  
 مردم هنگ  کنگ  خیلی سـنتی هستند و این سنت گرایی را به حوزه مسائل تجاري 

نیز تسري داده اند. 
 افراد مسـن در جامعه هنگ  کنگ  از ارزش و جایگاه ویژه اي برخوردارند و احترام به 

آنها در هر شرایطی الزامی است. 
اکثریت افراد بین سنین 15 تا 54  سال از صرف غذاهاي سرپایی لذت می برند. طی 

سالهاي  اخیر تعداد عالقمندان به این نوع مواد غذایی در حال افزایش است. 
 گـوش دادن به انواع موسـیقی هاي سـنتی و خارجـی در زمانهـاي مختلف یکی از 

تفریحات مردم هنگ  کنگ  به شمار می رود. 
 مطالعه مجالت، روزنامه ها و نشریات با هدف کسب اخبار روز در زمینه هاي مختلف، 

مورد توجه همه اقشارمختلف جامعه است. 

 2-3. تحلیل حرکات بدنی 
در هر منطقه از جهان، مردم براي ابراز نظر یا نشان دادن تمایالت و عالیق خود از رفتارها 
هنگ  کنگ   در  جهان  مناطق  سایر  از  بیش  امر  این  می کنند.  استفاده  خاصی  حرکات  و 

مشاهده می شود. برخی از موارد قابل مالحظه در حرکات مردم آن منطقه عبارت اند از: 
 اسـتفاده از دم و بـازدم بـا اسـتفاده از دهان به منظـور نمایش عالقه نداشـتن به 

مخاطب
 سکوت در زمان شنیدن سخنان مخاطب به منظور احترام به جایگاه او

 بهره بـرداري از حرکات عضالت صورت در زمانهاي مختلف به منظور نمایش حاالت 
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شخصی
 تمرکز نکردن چشمها بر صورت مخاطب به منظور نمایش میزان احترام به او 

  استفاده نکردن از عالئم اختصاري موجود در کشور به منظور نداشتن درك مناسب 
از آنها 
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آن  بر  مؤثر  عوامل  و  هنگ کنگ  کشور  بر  حاکم  اقتصادي  محیط  معرفی  به  فصل  این 
اختصاص یافته است. براي این منظور، نخست سیستم اقتصادي این کشور را بررسی کرده 
و سپس پارامترهاي جمعیتی را معرفی می کنیم. در ادامه نیز شاخصهاي مهم اقتصادي 

این کشور را ارائه می کنیم.    

1. سیستم اقتصادي و نقش دولت 
اقتصاد،  انستیتو  دارد.  تعلق  هنگ  کنگ   اداري  منطقه  به  جهان  در  اقتصاد  آزادترین 
هنگ  کنگ را به عنوان نظام سرمایه داري اقتصاد آزاد توصیف کرده است. آزادي اقتصاد 

هنگ  کنگ،  ناشی از دولت پیشین (انگلیس) است. 
در سال 1994بانک جهانی اعالم کرد که رشد اقتصادي هنگ  کنگ  از سال 1965 تا سال 
1989 به طور متوسط سالیانه 6/5 درصد بوده است. این میزان رشد در طول 25 سال در 

مقایسه با سایر اقتصادهاى در حال رشد جهان بسیار مطلوب است.
میان  در  را  کمی  طبیعی  منابع  و  زراعی  زمینهاي  هنگ   کنگ  منطقه  اینکه  به  توجه  با 
کشورهاي مجاورش دارد، بنابراین باید بیشتر مواد غذایی و مواد خام را از سایر کشورها 
وارد کند. در سال 2006 میالدى، هنگ   کنگ یازدهمین کشور از لحاظ ارزش صادرات و 

واردات در جهان است. 
میزان ذخایر ارزي و طالي هنگ  کنگ، مبلغ 152/7 میلیارد دالر در سال 2007 میالدي 

بوده است.

فصل سوم
محیط اقتصادي
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سیستم اقتصادي هنگ  کنگ  تابع بازار آزاد است. بر مبناي بودجه ارائه شده از سوي دولت 
در سال 2007، میزان درآمد ها معادل 36/9 میلیارد دالر و میزان هزینه ها معادل 29/4 
میلیارد دالر است. بدهی هاي خارجی این کشور در سال 2007، بر مبناي آمار ارائه شده 
از سوي بانک جهانی، 588 میلیارد دالر بوده است. میزان کمکهاي خارجی دریافت شده 

در سال 2004 برابر با 6/95 میلیون دالر بود.
بخشهاي مختلف اقتصادي کشور هنگ  کنگ شامل بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات 
از روند روبه رشدي برخوردار هستند. وضعیت این بخش  هاي اقتصادي در زیر شرح داده 

شده است.

1-1. بخش کشاورزي
بخش کشاورزي منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  به عنوان آخرین بخش مولد اقتصاد این 
منطقه شناخته می شود. بخش کشاورزى هنگ  کنگ در حدود 0/1درصد تولید ناخالص 
داخلى هنگ  کنگ را تشکیل مى  دهد. به عبارت بهتر، سهم کشاورزي در اقتصاد هنگ  کنگ 
در حد صفر بوده و عمده کاالهاي کشاورزي مورد نیاز، از سایر کشورها تأمین می شود. 
ماهی  و  خوك  ماکیان،  تازه،  سبزیجات  شامل  هنگ  کنگ  کشاورزي  عمده  محصوالت 

است.

1-2. بخش صنعت و معدن 
وضعیت بخش صنعت و معدن هنگ  کنگ  که 8/1 درصد تولید ناخالص داخلى این کشور 

را تشکیل مى  دهد به صورت زیراست:
 صنعت نساجی و تولید پوشاك

 گردشگري 
 تولید دستگاه هاي الکترونیکی از جمله کامپیوتر

 صنعت تولید لوازم پالستیکی
 تولید اسباب بازي 

 صنعت ساعت سازي 
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میزان مصرف نفت در هنگ  کنگ 292000 بشکه در روز است. در این منطقه استخراج 
نفت انجام نمی شود. این ارقام در شرایطی عنوان می شوند که هنگ  کنگ  در زمینه صادرات 

و واردات نفت فعالیت می کند. 
میزان صادرات و واردات نفت به ترتیب 22700 و 314700 بشکه در روز است.

1-3. بخش خدمات 
که 91/8درصد  هنگ  کنگ   خدمات  بخش  وضعیت 
به  مى دهد  تشکیل  را  آن  داخلى  ناخالص  تولید 

صورت زیراست:
 خدمـات مالـی، بانکـی و بیمـه از مهم تریـن 

بخشـهاي خدماتـی ارائه شـده در این کشـور 
هستند.

 در هنگ  کنـگ مجموعـه اي از خدمات بازاریابی شـامل تبلیغات، مشـاوره، روابط 
عمومی، ارتباطات و تحقیقات بازار به شرکتهاي مختلف ارائه می شود.

 بخـش خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات و خدمات مخابراتی از رشـد مناسـبی 
برخوردار است.

 فناوریهـاي نوین از جمله الکترونیک، بیوتکنولـوژي، نانوتکنولوژي  و  ... از جایگاه 
مطلوبی در این منطقه برخوردار است.

 سیسـتم توزیع شامل عمده فروشی و خرده فروشـی و حمل و نقل نیز یکی دیگر از 
بخشهاي خدماتی را تشکیل می دهند.

در سال 2006 میالدي، 25/2  میلیون گردشگر از هنگ  کنگ دیدن کرده اند؛ بنابراین 
خدمات گردشگري نیز از مهم ترین بخشهاي اقتصاد خدماتی هنگ  کنگ است.

میـزان تولید و مصرف برق در هنگ  کنگ  به ترتیب 38/6 و 40/3  میلیون کیلووات 
سـاعت است. هنگ  کنگ  در زمینه صادرات برق اقدام کرده و در حال حاضر میزان 
صادرات برق این کشـور 4/5 میلیارد کیلووات سـاعت اسـت. حجـم واردات برق 

هنگ  کنگ  10/9 میلیارد کیلووات ساعت اعالم شده است. 
 در حال حاضر بیشتر شرکتهاي خارجی وارد شده به بازار، رقابت شدیدي براي اخذ 

مجوز و فعالیت در حیطه خدمات بازاریابی دارند. 
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 شـرکتهاي هنگ  کنگی با تکیه بر بازار بزرگ موجود در سرزمین اصلی چین، تمرکز 
عمده اي بر فروش و توزیع محصوالت خانگی دارند. 

جهانی شدن  سمت  به  که  چینی  شرکتهاي  عمومی  روابط  خدمات  براي  تقاضا  افزایش 
حرکت می کنند، وجود دارد.

2. جمعیت
منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ،  داراي مردمی از نژاد چینی و تیره هاي جمعیتی متفاوت 

است. 
در جدول شماره3، به تیره هاي جمعیتی مردم این منطقه اشاره شده است. 

جدول 3. تیره هاي جمعیتی مردم هنگ  کنگ

درصدنام تیرهردیف
95چینی1

سایر (هندي، پاکستانی، نپالی، ویتنامی، اندونزیایی، اروپایی، 2
5آمریکایی، فیلیپینی استرالیایی، کانادایی، ژاپنی و کره اي)

ویژگیها و نسبتهاى جمعیتى مردم این منطقه نیز در جدول شماره 4  بیان شده است.

جدول 4 . ویژگیها و نسبتهاى جمعیتى هنگ  کنگ

میزاننسبت یا ویژگیردیف
13 درصدنسبت جمعیت زیر 14 سال1
74 درصدنسبت جمعیت 15 تا 64 سال2
12/9 درصدنسبت جمعیت 65 سال و باالتر3
0/9 درصدنرخ رشد جمعیت4
65/6نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5
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36/9نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر 6

4/72نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 7

2/94نرخ مرگ و میر کودکان در هر هزار نفر8

0/95نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن) 9

0/48نسبت جنسی مردان در کل جمعیت10
78/99 سالامید به زندگی در بین مردان11
84/6 سالامید به زندگی در بین زنان12
76/3 درصدنرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال13

96/9 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال14

89/6 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 15

(GDP)3. تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2006 بالغ بر 163 میلیارد دالر بوده 
است. تولید ناخالص داخلی (GDP) به تفکیک سهم بخشهاي عمده اقتصادي همراه با 

درآمد سرانه، در جدول شماره 5 ارائه شده است.

جدول 5 . تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور هنگ  کنگ  به تفکیک سهم 
بخشهاي عمده اقتصادي

میزانشاخص
(GDP) تولید ناخالص داخلی(ppp براساس) 289/7 میلیارد دالر
(GDP) 163 میلیارد دالر بر اساس نرخ رسمی ارزتولید ناخالص داخلی

42/000 دالر (براساس ppp)درآمد سرانه
6/3 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی
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22 درصد از تولید ناخالص داخلینسبت سرمایه گذاري (ناخالص ثابت)

GDP 8/1 درصدسهم بخش صنعت از
GDP 0/1 درصد سهم بخش کشاورزي از
GDP 91/8 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov

4. شاخصهاي مهم اقتصادي
تحلیل  و  معرفی  را  کنگ  هنگ   اقتصادي  مهم  شاخصهاي  از  برخی  قسمت  این  در 

می کنیم. 

4-1. نرخ تورم 
در  تورم  نرخ  است.  بوده  رقمی  تک  همواره  گذشته  سال  پنج  در  منطقه  این  تورم  نرخ 
سالهاي  2002 و 2003 به باالترین و در سال 2005 به پایین ترین میزان خود در 5 سال 

گذشته رسیده است. 
در جدول شماره 6  ، نرخ تورم طی سالهاي  2006-2002 نشان داده شده است.

جدول 6. نرخ تورم هنگ  کنگ  طی دوره زمانی 2002-2006

20022003200420052006سال
0/30/9_2/6_33نرخ تورم (درصد)

www.imf.org

4-2. نرخ بیکاري 
هنگ   کنگ  اجرایى  منطقه  در  بیکاري  نرخ  میالدي،   2007 سال  رسمی  آمار  براساس 
 5/6 سال 2006،  در  منطقه  این  در  بیکاري  نرخ  که  است  ذکر  شایان  است.  4/4درصد 
درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که نرخ بیکاري نسبت به سال گذشته 1/2 درصد 
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کاهش یافته است.

4-3. دستمزد نیروي کار
سال 2004،  سپتامبر  در  هستند.  کارمزدي  یا  ماهانه  روزانه،  ساعتی،  معموالً  دستمزدها 
کارگران  و  دفتري  و  صنعتی  و  فنی  نظارت  و  سرپرستی  براي   ماهانه  دستمزد  متوسط 
هتلها  و  رستوانها  واردات،  و  صادرات  خرده فروشان،  عمده فروشان،  بخش  در  غیرتولیدي 
برابر 293/11 دالر آمریکا بوده است. متوسط دستمزد روزانه کلی براي کارگران در بخش 

صنعت و سطوح اجرایی در بخش تولید برابر 311 دالر بوده است.  
الزم به ذکر است که در این منطقه حداقل دستمزد به صورت قانونی وجود ندارد. سطح 
دستمزد به طور معمول بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شوند. استخدام 
کارگران خارجی از سوي کارفرمایان هنگ  کنگی طبق شرایط و مقررات وزارت کار صورت 

می گیرد. 

4-4. تراز حساب جاري
مبلغ  هنگ  کنگ  جاري  حساب  تراز  میزان   2007 سال  در  ارائه شده  اطالعات  براساس 

19/87 میلیارد دالر بوده است. 

5. توزیع و بازاریابی
در این قسمت به معرفی شبکه هاي توزیع کاال در هنگ  کنگ و روشهاي مؤثر بازاریابی 

در این منطقه می پردازیم.

5-1. شبکه هاي توزیع
وجود یک فرودگاه فعال بین المللی، برخورداري از 1831 کیلومتر بزرگراه و 2900کیلومتر 
جاده  آسفالته، 211 کیلومتر خطوط ریلی و هشت بندر باعث شده که سیستم حمل و نقل 
کاال در این کشور از پویایی و رشد مناسبی برخوردار باشد. این امر بر سرعت و مدت زمان 

حمل کاال از بنادر به شهرهاي دیگر آن منطقه تأثیر می گذارد. 
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شبکه ارتباطی و حمل و نقل هنگ  کنگ  از جمله پیشرفته ترین شبکه هاي ارتباطی در 
جهان است. الگوي اصلی این شبکه ارتباطی از کشورهاي پیشرفته مانند انگلستان و 
سنگاپور اخذ شده است. این منطقه از انواع خطوط ریلی، مترو، خطوط اتوبوسرانی و ... 
به منظور برقراري ارتباط بین نواحی مختلف و ارائه خدمات به مردم بهره برداري می کند. 

همه مناطق هنگ کنگ از شبکه حمل و نقل مناسب برخوردار است. 
 مدت زمان حمل کاال از بنادر اصلی به شهرهاي دیگر کوتاه است. انبارها و سردخانه هاي 

متعددي در سطح شهرهاي آن منطقه وجود دارد. 
شرکتهاي متعددي در زمینه حمل و نقل کاال در این کشور فعال هستند. به همین دلیل 
هنگ  کنگ  از زیرساختهاي مناسب حمل و نقل و توزیع کاالها و خدمات برخورداراست. 
سطح  ارتقاي   و  بهبود  زمینه  در  متعددي  برنامه هاي  اخیر  سالهاي   طی  این  وجود  با 

زیرساختارهاي ارتباطی تدوین و به مرحله اجرا درآمده است. 
موقعیت جغرافیایی این منطقه و همسایگی آن از سه جهت با دریایی چین جنوبی باعث 
شده که هنگ  کنگ  از جایگاه ویژه اي در سیستم حمل و نقل دریایی برخوردار شود. از 
سوي دیگر، اتصال این منطقه به سرزمین اصلی چین در شمال موجب شده است که این 
منطقه به زیرساختهاي ارتباطی چین ارتباط یابد. این زیرساخت ارتباطی امکان تسریع 

حمل و نقل محصوالت آن منطقه از طریق زمینی به سایر کشورها را فراهم کرده است. 
بازار هنگ  کنگ  به خودي خود یک بازار بزرگ محسوب می شود. به دلیل وجود نداشتن 
از  بهره برداري  و  ورود  شرایط  فراهم بودن  و  وارداتی  کاالهاي  بیشتر  براي  گمرکی  تعرفه 

تعداد زیادي از کاالها، تجار همه کشورها عالقه مند به فعالیت در این منطقه هستند. 
مشخصه بارز بازار هنگ  کنگ، وجود مصرف کنندگانی است که درآمد باالیی دارند. الگوهاي 
زندگی و مصرف ساکنان این منطقه موجب افزایش تقاضا براي دامنه وسیعی از کاالها و 

محصوالت مصرفی در سالهاي  آینده خواهد شد.
جزیره  شامل  شمالی  منطقه  دارد:  وجود  اصلی  بازاریابی  منطقه  سه  کًال  منطقه  این  در 
کولون، منطقه مرکزي شامل جزیره هنگ  کنگ  با مرکزیت شهر ویکتوریا، منطقه شرقی 
شامل جزیره النتائو با مرکزیت شهر تاي. براي صادرکنندگان ایرانی، تعیین نمایندگی ها یا 

توزیع کنندگان کاالهاي مختلف در منطقه مرکزي، سودمند و به صرفه است.
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5-2. بازاریابی و تبلیغات
هنگ  کنگ به عنوان یک بازار تجاري توسعه یافته، همواره از بازاریابی و تبلیغات به عنوان 
و  بازاریابى  ویژگیهاى  از  برخى  می برد.  بهره  اقتصادي  توسعه  کلیدي  ابزارهاي  از  یکی 

تبلیغاتى این منطقه به صورت زیر است:
 خریدهـاي اصلی و اولیه تجار هنگ  کنگی نیازمند تماس و ارتباط رودررو اسـت. از 
ایـن رو تجار در زمینه حضور به موقـع در مالقاتها و اجراي دقیق تعهدات خود باید 

دقت زیادي داشته باشند. 
 شـرکتها جهت معرفی خود و محصوالت قابل ارائه از ابزارهاي متنوعی  بهره برداري 

می کنند. بهترین و کاراترین روشهاي تبلیغاتی در هنگ  کنگ  عبارت اند از:  
 نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري ویژه

 تبلیغ در رسانه هاي جمعی 
 برگزاري سمینارهاي تخصصی

 تجـار هنگ  کنـگ در خصوص مـواردي مانند قیمـت، کیفیت، زمـان تحویل کاال و 
خدمات به موقع حساسـیت ویژه اي دارنـد. از این رو ایجاد اعتماد در زمینه عوامل 

فوق، می تواند بر توسعه سهم بازار تأثیر بگذارد.
 معرفی محصوالت و خدمات در نمایشـگاه هاي تخصصـی و عمومی بهترین راهکار 

جذب مشتریان بالقوه در هنگ  کنگ به شمار می رود. 
 با توجه به دقت خریداران در زمینه استاندارد بودن محصوالت ارائه شده، در زمینه 
اخذ اسـتانداردهاي جهانی مرتبط با تولید محصول اقدام شـود. ضمنًا مشـخصات 
اسـتاندارد یاد شـده باید در کاتالوگها، بروشـورها و سـایر ابزارهاي تبلیغاتی درج 

شوند. 
 دیدگاه عموم مردم در خرید، بر اصل خرید کاالهاي قابل بازیافت و دوستدار طبیعت 
متمرکز اسـت. از این رو فروشندگان کاالها باید در زمینه وجود چنین شرایطی در 

محصوالت خود دقت و آن را در تبلیغات خود لحاظ کنند. 
 مجـالت بازرگانـی متعددي در هنگ  کنگ  منتشـر می شـوند. حیطـه فعالیت آنها 
شناسایی کاالها و محصوالت جدید معرفی شده در صنایع مختلف و چاپ آگهی هاي 
مربوط به آن است. از این رو درج آگهی در این مجموعه از نشریات راهگشا است. 
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6. نظام نرخ گذاري
منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  یکی از معدود کشورهاي آسیا است که نرخ تورم بسیار 
نازلی دارد و به همین دلیل سطح عمومی قیمتها در طول زمان تقریباً ثابت است و از این 
لحاظ ثبات قیمتها در اقتصاد کالن حکمفرماست. در چند سال گذشته، نرخ تبدیل دالر 
آمریکا در برابر دالر هنگ  کنگ ثابت نگه داشته شده، به طوري که رابطه مبادله (یک دالر 
آمریکا = 7/75 دالر هنگ  کنگ) بدون تغییر مانده است. در بررسی هاي انجام شده در سال 
2006 میالدي، این منطقه رتبه اول از میان 157 کشور جهان در زمینه آزادي اقتصادي 

را کسب کرده است. 
با الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی از یک طرف و تبعیت از نظام اقتصاد آزاد، 
دخالت دولت در نظام نرخ گذاري بسیار اندك بوده و قیمتها تابع مکانیسم عرضه و تقاضا 
است. در حال حاضر بخش خدمات بیش از سایر بخشها مورد توجه دولت است. دولت 
عرصه  در  منطقه  آن  جایگاه  بین المللی  و  منطقه اي  همکاري هاي  سایه  در  دارد  تالش 

تجارت جهانی را بهبود بخشد. 

7. منابع طبیعی
هنگ  کنگ به دلیل مساحت اندك از منابع طبیعی چشمگیري برخوردار نیست. با توجه به 
این منابع محدود، بیش از 90 درصد اقتصاد این کشور به بخش خدمات اختصاص یافته 
است. از سوي دیگر، این کشور یکی از عمده ترین واردکنندگان مواد خام از سایر کشورهاي 
جهان است. برخی از منابع طبیعی هنگ  کنگ که بیشتر از دید توریسم مورد توجه قرار 

می گیرند، شامل خلیج عمیق هنگ کنگ، جزیره چانگ چو، تنوع گیاهی و جنگلها است.
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براي  که  می کنیم  معرفی  را  هنگ کنگ  کشور  در  موجود  زیرساختارهاي  فصل  این  در 
برقراري مناسبات تجاري و مبادله کاال و ارائه خدمات، کلیدي هستند. این زیرساختارها 

عبارت اند از شبکه حمل و نقل، نظام بانکی، نظام بیمه اي و شبکه مخابراتی.

1. حمل و نقل
هنگ  کنگ از لحاظ سیستمهاي حمل و نقل جاده  اي، ریلی و آبی و زیرساختهاي حمل و 
نقل از جمله بنادر و فرودگاه ها، وضعیت بسیار پیشرفته اي دارد. مشخصات سیستم حمل 

و نقل هنگ  کنگ، شامل حمل و نقل جاده اي، ریلی و دریایی به صورت زیر است:

1-1. دریایی
هنگ  کنگ  از امکانات گسترده حمل و نقل دریایی داخلی و خارجی بهره می برد. مشخصات 

سیستم حمل و نقل دریایی هنگ  کنگ  به شرح زیر است: 
 حمـل و نقل دریایی داخلی هنگ  کنگ  در زمینه حمل مسـافر نیز فعالیت می کنند. 

در این زمینه 27 شرکت خدماتی مشغول به کار هستند. 
 عبـور از برخی از مسـیرهاي حمل و نقـل دریایی داخلی مسـتلزم پرداخت هزینه 

است. 
 حمل و نقل دریایی خارجی هنگ  کنگ  به حمل کاال و مسـافر اختصاص یافته است. 
عمده فعالیت در این زمینه به منظور برقراري ارتباط بین هنگ  کنگ، چین و ماکائو 

است. 
ناوگان هنگ  کنگ  داراي 1009 کشـتی باالي 1000  تن اسـت:  دو کشتی حمل قایق، 

فصل چهارم
زیرساختها
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499 کشـتی حمل کاالهاي بسـیار سنگین، 135 کشـتی باري، 51 تانکر شیمیایی، 
سـه تانکر ترکیبی نفت و سنگ معدن، 173 کانتینر، 24 تانکر حمل گاز مایع، شش 
کشـتی حمل مسـافر، پنج کشـتی حمل مسـافر و بار، 91 تانکر نفت، چهار کشتی 
هدایت کننده، هشـت تانکر ویژه و هشت کشتی حمل خودرو، از جمله این کشتیها 

هستند.
تعداد 275  کشتی از مجموعه فوق در سایر کشورها به ثبت رسیده اند. 

هنگ  کنگ   سیاسی  مرکز  نزدیکی  در  که  ویکتوریا1است  بندر  هنگ  کنگ،  بندر  مهم ترین 
قرار دارد.سایر بنادر مهم این منطقه اداري عبارت انداز:

بندر آبردین 2 
دابل هاون3   

پورت شلتر4   
اینرپورت شلتر5   

بندر تولو6  
بندرراکی7   

بندر خلیج8  

1-2. هوایی
اطالعات  اساس  بر  است.  بین المللی  فرودگاه  یک  داراي  هنگ  کنگ   ویژه  اجرایی  منطقه 
عنوان  به  جهان،  معتبر  فرودگاه   165 میان  در   ،2006 سال  در  فرودگاه  این  ارائه شده، 
دومین فرودگاه برتر معرفی شد. از سوي دیگر آمارهاي موجود گویاي این امر است که 
در سال 2004 میالدي  36 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده اند. این رقم در سال 

2005 میالدي به 40 میلیون نفر رسید.  

1. Victoria Harbour
2. Aberdeen Harbour
3. Double Haven
4. Port Shelter
5. Inner Port Shelter
6. Tolo Harbour
7. Rocky Harbour
8. Three Fathoms cove
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1-3. حمل و نقل ریلی 
هنگ  کنگ  داراي شبکه خطوط ریلی به طول 211 کیلومتر است. این شبکه دربردارنده 
سه سیستم خط آهن است که همه بخشهاي تشکیل دهنده منطقه را به یکدیگر متصل 
می کند. شبکه فوق داراي 150 ایستگاه در مسیر حرکت قطارها است. خطوط ریلی سبک 
این منطقه خصوصیات تراموا را دارد. از این رو جهت ارائه خدمات در داخل شهرها از این 

خطوط استفاده می شود. 

1-4. زمینی
هنگ  کنگ  داراي 2009 کیلومتر جاده است و کل این جاده ها آسفالته هستند. جاده هاي 
این منطقه از نظر تعداد وسایل نقلیه موجود از متراکم ترین جاده ها در دنیا است. به منظور 
جلوگیري از افزایش حجم ترافیک، دولت برنامه وسیع ساخت و ساز جاده هاي جدید را 

آغازکرده است.  

2. نظام بانکی
بانک مرکزي هنگ  کنگ  که مسئولیت کنترل و نظارت بر مسائل مالی آن منطقه را بر 

عهده دارد، با عنوان اداره پول هنگ   کنگ1شناخته می شود. 
بانک  آمار  براساس  می کنند.  فعالیت  مختلفی  بانکی  مؤسسات  و  بانکها  هنگ   کنگ  در 
مشغول  منطقه  آن  در  خارجی  و  محلی  بانک  شعبه  از 142  بیش  کنگ،  هنگ   مرکزي 
امالك،  و  مستغالت  مانند  مواردي  شامل  بانکها  این  عملکردي  حیطه  هستند.  فعالیت 

ساختمان، مالی و بازرگانی و سرمایه گذاري می شود. 
برخی از بانکهاي فعال در منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  عبارت اند از: 

ABN AMRO Bank N.V. 
Bank Of China (Hong Kong) Ltd  
Bank Of Communications Co Ltd  

1. Hong Kong Monetary Authority
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China Construction Bank (Asia) Corporation Ltd  
China Construction Bank (Asia) Ltd 
Chiyo Banking Corporation  Ltd 
Chong Hing Bank Ltd  
Citic Ka Wah Bank Ltd  
DAH Sing Bank Ltd  
DBS Bank Ltd 
Deutsche Bank AG 

بانکهاي فعال در سرمایه گذاري در هنگ  کنگ نیز عبارت اند از:
HSBC 
Bank of China 
Deutsche Bank  
First Metro Int'l Investment Company Limited 
Depfa Investment Bank Limited 
Investec Bank Limited 
Flemings Investment Banking, Hong Kong branch 

ندارد.  وجود  ارز  فروش  و  خرید  میزان  مورد  در  قانونی  محدودیت  هیچ  هنگ  کنگ   در 
تعدادي از مؤسسات ارزي و بانکها در هنگ  کنگ  وظیفه تبدیل ارزهاي رایج به  یکدیگر 
را به عهده دارند. آنها بابت ارائه خدمات تبدیل ارز بین 3 تا 15 درصد از مشتریان، پول 
دریافت می کنند، در صورتی که سیستمهاي ATM با نرخی بین صفر تا سه درصد این 

خدمت را ارائه می دهند. 
سرمایه گذاري هنگ  کنگ  که در سال 1997 تأسیس شده است، مهم ترین  توسعه  اداره 
نهاد هنگ  کنگ  در امر تصمیم گیري در مورد سرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی در این 

کشور است. 
سرمایه گذاران خارجی مجاز به فعالیت و سرمایه گذاري در زمینه هاي زیر هستند: 

 خدمات تجاري و مهارتی
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 خدمات مالی 
 فناوري اطالعات 

 رسانه ها و چندرسانه اي ها 
 فناوري به جز الکترونیک و بیوتکنولوژي

 مخابرات
 گردشگري و سرگرمی

 حمل و نقل
 پروژه هاي خاص به جز محصوالت غذایی و صنعتی 

 انتشارات 
 خدمات مدیریتی

اقتصادي  بخشهاي  در  سرمایه گذاري  بر  هنگ  کنگ   سرمایه گذاري  توسعه  اداره  قانون 
به  مربوط  مقررات  تمامی  تا  هستند  ملزم  خارجی  سرمایه گذاران  دارد.  حاکمیت  فوق 

سرمایه گذاري و قوانین خاص هر بخش و صنعت را رعایت کنند. 

3. نظام بیمه اي
هنگ  کنگ به عنوان مرکز شرکتهاي بیمه در آسیا، بسیاري از شرکتهاي بیمه تراز اول 
جهان را جذب کرده است. در حال حاضر بیش از یک سوم شرکتهاي بیمه گر فعال در 
هنگ  کنگ  متعلق به 10 مؤسسه بیمه رده اول جهان هستند. شرکتهاي بیمه در بخش 

بیمه هاي عمومی، تجاري، اجباري، بلندمدت و سایر شاخه هاي بیمه فعالیت می کنند. 
در سالهاي  اخیر با توجه به ورود چین به سازمان تجارت جهانی، بسیاري از شرکتهاي بیمه 
جهانی، شعبات خود را در منطقه هنگ  کنگ  توسعه داده اند. از سوي دیگر شرکتهاي فعال 
در سرزمین اصلی چین نیز به دلیل خدمات بیمه اي مناسب ارائه شده از سوي شرکتهاي 

بیمه گر هنگ  کنگی، روابط خود را با آنها تقویت کرده اند. 
خارجی  شرکتهاي  نمایندگان  و  بیمه  مشاوره  شرکتهاي  فهرست  شامل  شماره 7  جدول 

است. 
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جدول 7.  فهرست شرکتها و کارگزاران بیمه در هنگ  کنگ

کارگزاران بیمه اي (بروکرها)ردیفشرکتهاي بیمه گر داراي مجوز فعالیتردیف

1Now Insurance Consultants Co1Speedinsure.com Ltd

2ABC Ins Consultants Ltd2 Global Star Insurance
Consultant Ltd

3Ae Ins Consultants Ltd3 Goodhealth Worldwide (Asia
Pacific) Limited

4ARC Ins Consultants Ltd4 New World Insurance
Services Limited

5 Asia Professional Ins
Consultants Ltd5 Modern Insurance

Consultants Co

6 BMJ Ins Consultants &
Underwriters Co6A Bilbrough & Co Ltd 

7Champion Ins Consultants Co7 A U Hop Yick Enterprises
Ltd

منبع: انجمن بیمه گزاران هنگ  کنگ

4. زیر ساختهاي ارتباطی
منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  از لحاظ زیرساختهاي ارتباطاتی، کشوري بسیار پیشرفته 
از  ارتباطاتى،  زیرساختهاى  و  شاخصها  از  بسیارى  نظر  از  منطقه  این  مى  شود.  محسوب 

موقعیت مطلوبى در میان سایر کشورهاى جهان برخوردار است. 
جدول شماره8، زیرساختها و شاخصهاى ارتباطاتى منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ  را نشان 

مى  دهد.
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جدول 8. زیرساختها و شاخصهاى ارتباطاتى هنگ  کنگ

میزانشاخص

3/87 میلیون خطتعداد خطوط تلفن ثابت

9/913 میلیون خطتعداد خطوط تلفن همراه

4.878.813 کاربرکاربران اینترنتی

100 درصدمیزان پوشش باند عریض 1 اینترنت در سطح کشور

6 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیونی

7 ماهواره ماهواره هاي مخابراتی مورد استفاده

 1

1. Broadband
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بخش دوم
تجارت خارجی
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در این فصل آخرین وضعیت صادرات و واردات کشور هنگ کنگ را بررسی و کشورهاي 
عمده طرف مبادالت تجاري با این کشور را معرفی می کنیم. 

1. تراز تجاري
در سال 2007 میالدي، ارزش واردات هنگ  کنگ 370.132 میلیون دالر بوده است. این 
درحالی است که در همین سال این کشور تنها 349.386 میلیون دالر کاال صادرکرده است. 
ارقام یادشده نشان می دهد که در سال 2007، تراز تجاري هنگ  کنگ 20.746 میلیون دالر 

منفی بوده  است. 
جدول شماره9، وضعیت صادرات و واردات و تراز تجاري هنگ  کنگ را طی سالهاي 2002 

تا 2006 نشان  می دهد. 
جدول 9 .  وضعیت صادرات و واردات و تغییرات ترازتجاري هنگ  کنگ طی  

سالهاي 2002 تا 2006 

200220032004200520062007شرح
201/928228/708265/543292/119322/669349.386صادرات 
207/969233/249272/893300/160335/754370.132واردات 
20.746-13/085-8/041-7/350-4/541-6/041-تراز تجاري

نسبت صادرات به 
979897979695واردات

www. trad map.org

فصل پنجم
اطالعات کلی
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چنانچه در جدول باال مشاهده می شود، طی دوره شش  ساله 2002 تا 2007 ترازتجاري 
هنگ  کنگ همواره اندکی منفی بوده است.

2. صادرات 
داشته است.  صادرات  دالر  میلیارد  معادل 349.386  میالدي  سال 2007  در  هنگ   کنگ 
رآکتورهاي  برقی،  دستگاه هاي  و  ماشین آالت  شامل  هنگ   کنگ  صادراتی  عمده  اقالم 
مواد  پوشاك،  گرانبها،  سنگهاي  طبیعی،  مروارید  آبگرم،  و  بخار  دیگهاي  هسته اي، 
چرمی  محصوالت  و  کفش  فیلمبرداري،  و  عکاسی  دوربینهاي  اسباب بازي،  پالستیکی، 
بی سابقه  افزایش  کنگ،  هنگ   صادراتی  درآمدهاي  رشد  عامل  مهم ترین  می شود. 

تقاضاي دریافت خدمات مخابراتی در سطح جهان است.
فهرست اقالم مهم صادراتی این کشور به جهان طی دوره زمانی 2007-2003 در جدول 

شماره 10 نشان داده شده است. 

جدول10. اقالم مهم صادراتی هنگ  کنگ و ارزش صادراتی هر یک طی دوره 
زمانی 2007-2003  (میلیون دالر)

فصل نام محصولردیف
روند 20032004200520062007تعرفه

صادرات

افزایشی228.708265.543292.119322.669349.386-کل محصوالت

1
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها

افزایشی8571.67091.323104.922121.533145.206

2
رآکتورهاي 

هسته اي، دیگ هاي 
بخار و آبگرم 

نامنظم8431.48936.26345.44649.91745.083

3
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگهاي 

گرانبها یا نیمه 
گرانبها

نامنظم7111.40214.15712.96118.30619.733 

4
لباس و متفرعات 
لباس ، کشباف یا 

قالب باف
افزایشی6111.16412.20213.31713.81514.403
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5
بازیچه، اسباب 

بازي و لوازم ورزش، 
اجزاي و قطعات و 
متفرعات آنها

نامنظم9510.97511.28911.68911.52513.928

6
مواد پالستیکی و 

اشیاي ساخته شده 
از این مواد

افزایشی399.39611.03612.19813.08013.870

7
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

نامنظم6210.54911.23612.25212.91912.874

8
آالت و دستگاه هاي 

اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی

افزایشی909.22810.45811.22011.39711.685 

اشیاء صنعت 9
افزایشی915.3805.8625.9336.0506.404 ساعت سازي

10
اشیاي ساخته شده 
از چرم؛ مصنوعات 
زین و برگ سازي؛ 

لوازم سفر
افزایشی424.7105.2735.5765.8226.211

11
کفش، گتر و اشیاي 
همانند، اجزاي این 

اشیا 
نامنظم645.7475.6986.1446.0245.962

افزایشی524.8105.3045.0755.1004.898پنبه12

پارچه هاي کشباف یا 13
افزایشی602.5482.8972.9023.0873.076قالب باف

14
پوست خام (غیر 
از پوستهاي نرم) 

و چرم
افزایشی412.6193.0143.0543.2202.947 

افزایشی722.3582.8632.9522.5802.907چدن، آهن و فوالد 15

مس و مصنوعات 16
افزایشی741.1841.4911.7392.5292.737از مس

17
کاغذ و مقوا؛ اشیاي 
ساخته شده از خمیر 

کاغذ، از کاغذ یا 
از مقوا 

نامنظم481.9762.0662.0411.9971.991 

کتاب، روزنامه، 18
افزایشی491.1581.3811.5511.7511.946تصویر 
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19
وسایل نقلیه زمینی 
غیر از نواقل روي 

خط راه آهن یا تراموا 
نامنظم872.0671.8131.7661.4511.584

رشته هاي سنتتیک 20
نامنظم541.7171.7581.6101.5491.465 یا مصنوعی 

مصنوعات گوناگون 21
افزایشی831.0271.1931.2401.3591.452 از فلزات معمولی

افزایشی961.1551.2221.2691.3211.440مصنوعات گوناگون22

مصنوعات از چدن، 23
افزایشی731.2141.2141.2601.2691.366آهن یا فوالد

محصوالت شیمیایی 24
نامنظم299931.1701.1011.1451.330آلی

محصوالت گوناگون 25
نامنظم389931.0831.0551.2421.307شیمیایی 

پوستهاي نرم طبیعی 26
نامنظم439881.3201.4101.3561.241و پوستهاي نرم بدلی

27
مبل؛ مبلهاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تختخواب  و همانند

کاهشی942.0321.8391.5141.2891.149

28
عصاره هاي دباغی 
یا رنگرزي، تاننها و 

مشتقات آنها
نامنظم321.1451.1901.0701.0631.083 

29
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم  

نامنظم767048918539841.049

نامنظم30546536595753988محصوالت دارویی30
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از  هنگ  کنگ  صادرات  میزان  که  می دهد  نشان  جدول  در  موجود  ارقام  تحلیل  و  تجزیه 
سال 2003 تا 2007 از نرخ رشد متوسط 12/4 درصدي برخوردار بوده است. تقریباً میزان 
صادرات 10 گروه کاالیی عمده صادراتی که بیش از 80 درصد صادرات هنگ  کنگ در سال 

2006 را تشکیل می دهند، از روندي افزایشی برخوردار بوده است. 
کشورهاي جنوب شرق آسیا و ایاالت متحده آمریکا عمده کشورهاي واردکننده کاال از 
هنگ  کنگ هستند. در سال 2007، بیش از 70 درصد صادرات هنگ  کنگ به پنج کشور 

چین، ژاپن، تایوان، سنگاپور و آمریکا صورت پذیرفته است. 
جدول شماره11مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از هنگ  کنگ و سهم آنها از صادرات 

این کشور در سال 2007 را نشان می دهد.

جدول 11. مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از  هنگ   کنگ  و میزان واردات 
آنها در سال 2007 ( میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)ارزش صادراتنام کشور  رتبه

170.55646/1چین1
37.35210/1ژاپن2
26.5067/2تایوان3
25.3876/9سنگاپور4
17.9834/9امریکا5
15.3644/2کره جنوبی6
8.0602/2مالزي7
7.6592/1تایلند8
6.4351/7فیلیپین9
6.1791/7آلمان10
6.1211/7هند11

4.6431/3سوئیس12
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4.1231/1ایتالیا13
3.8851انگلستان14
2.9790/8فرانسه15
2.4650/7بلژیک16
2.1100/6اندونزي17
2.0690/6استرالیا18
1.8370/5اسرائیل19
1.8200/5هلند20
1.5020/4امارات متحده عربی21
1.4800/4کانادا22
1.4290/4برزیل23
1.1200/3ایرلند24
7680/2آفریقاي جنوبی25
7420/2ویتنام26
6530/2اسپانیا27
6330/2پاکستان28
6130/2اتریش29
6060/2دانمارك30
5300/1سوئد31
4980/1کاستاریکا32
4710/1عربستان سعودي33
3890/1روسیه34
3810/1نیوزیلند35
3790/1ماکائو36
3790/1فنالند37
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2990/1مکزیک38
2710/1نروژ39
2620/1آرژانتین40
2210/1مراکش41
2110/1مالت42
1890/1ایران43
1830جمهوري چک44
1670ترکیه45
1660شیلی46
1540لوکزامبورگ47
1260مصر48
1160مجارستان49
1100بنگالدش50

www.tradema p.org                                                                                                  

شایان توجه است که ایران جزو 50کشور اول مقصد صادرات هنگ  کنگ نیست. 

3. واردات
هنگ  کنگ در سال 2007 معادل 370/132 میلیارد دالر واردات داشته است. اقالم عمده 
واردات منطقه اداري هنگ  کنگ شامل محصوالت خام و نیمه مصنوعی، قطعات، کاالهاي 

مصرفی، کاالهاي سرمایه اي، مواد غذایی و سوختی هستند. 
ارزش واردات هنگ  کنگ از جهان طی دوره پنج ساله 2007-2003 بیش از 58 درصد 
به 370/132  سال 2003  در  دالر  میلیارد  از 233/249  به طوري که  است،  داشته  رشد 

میلیارد دالر در سال 2007 بالغ گردیده است. 
جدول شماره 12  اقالم مهم وارداتی هنگ  کنگ از جهان و ارزش وارداتی هریک طی  دوره 

زمانی 2007-2003 را نشان می دهد. 
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 جدول 12.  اقالم مهم وارداتی و ارزش هر یک طی دوره زمانی -2007 2003 
(میلیون دالر) 

فصل نام محصولردیف
روند 20032004200520062007تعرفه

واردات
افزایشی233.249272.893300.160335.754370.132-کل محصوالت

1
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها

افزایشی8574.57595.905109.243127.398150.336 

رآکتورهاي هسته اي، 2
نامنظم8433.53137.47242.89448.95545.805دیگ هاي بخار و آبگرم 

3
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگهاي 

گرانبها یا نیمه گرانبها
افزایشی7110.60812.52113.70716.57120.631 

4
مواد پالستیکی و 

اشیاي ساخته شده از 
این مواد

افزایشی399.53911.53613.36214.53114.800 

5
بازیچه، اسباب بازي 

و لوازم ورزش، اجزا و 
قطعات و متفرعات آنها

افزایشی956.9897.9458.6229.99712.134

6
آالت و دستگاه هاي 

اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی

افزایشی907.5338.5389.70110.99311.526 

سوختهاي معدنی، 7
افزایشی274.6806.4187.9679.77311.339 نفت خام

لباس و متفرعات لباس، 8
افزایشی618.1748.8109.2369.4789.888 کشباف یا قالب باف

9
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

نامنظم626.7907.1588.0188.2528.249 

اشیاء صنعت 10
نامنظم914.1064.5604.6274.3695.282 ساعت سازي

کفش، گتر و اشیاي 11
نامنظم645.0084.9605.3855.2495.136 همانند، اجزاي این اشیا 

نامنظم524.2604.7954.7254.9384.846پنبه12
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13
اشیاي ساخته شده از 
چرم؛ مصنوعات زین و 
برگ سازي؛ لوازم سفر

افزایشی423.6834.1594.2404.3914.822

نامنظم723.1063.7303.6293.4803.952 چدن، آهن و فوالد 14

پوست خام (غیر از 15
نامنظم41301433.6133.6213.8733.568پوستهاي نرم) و چرم

افزایشی741.2831.7191.9982.9993.348مس و مصنوعات از مس 16

17
وسایل نقلیه زمینی 

غیر از نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا 

نامنظم873.1192.9042.7012.6573.062

پارچه هاي کشباف یا 18
نامنظم602.4682.7392.7272.8482.789 قالب باف

19
کاغذ و مقوا؛ اشیاي 
ساخته شده از خمیر 

کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 
نامنظم482.2542.4222.3772.3832.377 

محصوالت شیمیایی 20
افزایشی291.4351.6071.6411.8552.237 آلی

گوشت و احشاي 21
نامنظم021.3881.2791.3541.5542.200 خوراکی

22
ماهی ها و قشرداران، 

صدفداران و سایر 
آبزیان فاقد ستون 

فقرات
افزایشی031.5651.7091.7091.8592.023 

رشته هاي سنتتیک یا 23
نامنظم542.0162.0781.8671.8341.734 مصنوعی

مصنوعات از چدن، آهن 24
نامنظم731.4011.4091.4921.4681.557 یا فوالد  

25
روغنهاي اسانسی 

و شبه رزینها 
(رزینوئیدها)

افزایشی339601.1201.1391.2641.500 

پوستهاي نرم طبیعی و 26
نامنظم431.1291.4791.6301.7361.483 پوستهاي نرم بدلی

شیشه و مصنوعات 27
نامنظم709451.1321.4721.3911.394 شیشه اي   

28
مبل؛ مبلهاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تختخواب  و همانند

کاهشی941.9931.8531.6271.4101.332
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محصوالت گوناگون 29
نامنظم381.0621.1521.1111.2581.330 شیمیایی 

افزایشی307398098691.0291.298 محصوالت دارویی30
افزایشی497318369461.0901.271 کتاب، روزنامه، تصویر 31

32
عصاره هاي دباغی 
یا رنگرزي، تاننها و 

مشتقات آنها
نامنظم321.4261.4461.3111.2741.258

33
میوه هاي خوراکی، 
پوست مرکبات یا 

پوست خربزه و همانند
نامنظم0810009139581.0591.254

34
وسایل نقلیه هوایی، 

فضایی و اجزا و قطعات 
آنها 

نامنظم887787501.0037741.209 

آلومینیوم و مصنوعات 35
نامنظم769281.0599881.1391.135از آلومینیوم

الیاف سنتتیک یا 36
نامنظم551.3361.3611.2491.2271.117 مصنوعی غیر یکسره

مصنوعات گوناگون از 37
نامنظم839311.0121.0111.0341.096 فلزات معمولی

نامنظم968609129399211.055مصنوعات گوناگون38

نوشابه ها، آبگون هاي 39
نامنظم227438418818571.039الکلی و سرکه

کائوچو و اشیاي ساخته 40
نامنظم409411.0099501.035986شده از کائوچو

نامنظم51756918956855875پشم، موي نرم (کرك)41

42
محصوالت شیمیایی 

غیرآلی، ترکیبات آلی یا 
غیرآلی فلزات گرانبها

نامنظم28403636944585829 

نیکل و مصنوعات از 43
نامنظم75240395391533796 نیکل 

44
ابزارها، ابزارآالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

نامنظم82665668786806794

45
شیر و محصوالت لبنی؛ 

تخم پرندگان؛ عسل 
طبیعی

افزایشی04481548608647759
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اشیاي هنري، اشیاي 46
افزایشی97170200268380690کلکسیون یا عتیقه

نامنظم4759587567600633655
نامنظم79224325373659650 روي و مصنوعات از روي 48

چوب و اشیاي چوبی؛ 49
کاهشی44973873701674634 زغال چوب

50
پارچه هاي تار و 

پود باف مخصوص، 
پارچه هاي نسجی 

منگوله بافت
نامنظم58622639669662613 

51
توتون و تنباکو و بدل 

توتون و تنباکوي 
ساخته شده

نامنظم24455539456494549

52
فراورده هاي گوشت، ماهی 
یا قشرداران، صدف داران 
یا سایر آبزیان فاقد ستون 

فقرات 
نامنظم16362398395433530 

فراورده هاي خوراکی 53
نامنظم21374413402439455گوناگون

محصوالت عکاسی و 54
کاهشی37752721586495441 سینماتوگرافی

55
پر و پر نرم آماده و 

اشیاء ساخته شده از پر 
یا از پر نرم

کاهشی67589547505449426

56
صابون، فراورده ها براي 
شستشو، فراورده هاي 

روان کننده
نامنظم34376422426411408 

57
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا از 

مواد همانند
نامنظم68330381407391388

58
فراورده هاي غالت، آرد، 
نشاسته، فکول یا شیر، 

نانهاي شیرینی
افزایشی19304321346365387

سایر اشیاي نسجی 59
نامنظم63420400403393354 دوخته و مهیا

چربیها و روغنهاي 60
نامنظم15326326235215330حیوانی یا نباتی
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بررسی آمار و ارقام جدول فوق نشان می دهد که میزان واردات کاال در بیشتر   گروه هاي 
واردات  میزان  است.  بوده  افزایشی  وارداتی،  عمده  کاالیی  گروه   10 در  ویژه  به  کاالیی، 
هنگ  کنگ از سال 2003 تا 2007 از نرخ رشد متوسط 12/7درصد برخوردار بوده است. 
مهم ترین شرکاي تجاري هنگ  کنگ در حوزه واردات، به ترتیب کشورهاي چین، ایاالت 

متحده آمریکا، ژاپن، انگلستان، آلمان، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور هستند.
 سهم چین از بازار 370/132 میلیارد دالري هنگ  کنگ در سال 2007، حدود 48/3 
درصد بوده است. کشور آمریکا 13/5 درصد، ژاپن 4/4درصد، انگلستان 3 درصد، آلمان 3 
درصد، کره جنوبی 2/1 درصد، تایوان 2 درصد و سنگاپور 1/9 درصد از واردات هنگ  کنگ 
را در اختیار دارند. این هشت کشور جمعاً 78/2 درصد از واردات هنگ  کنگ  را به خود 

اختصاص می دهند.
مهم ترین صادرکنندگان کاال به هنگ   کنگ و ارزش صادرات آنها در سال 2007 در جدول 

شماره 13  ارائه شده است.

جدول13. مهم ترین صادرکنندگان کاال به هنگ  کنگ و ارزش صادرات آنها در 
سال 2007 (میلیون دالر)

سهم از کل صادرات ارزش صادراتنام کشوررتبه
(درصد)

168.60448/3چین1
47.31913/5امریکا2
15.3414/4ژاپن3
10.5283انگلستان4
10.4263آلمان5
7.2592/1کره جنوبی6
7.1252تایوان7
6.5021/9سنگاپور8
5.6941/6هلند9
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4.9551/4هند10
4.5601/3فرانسه11
4.4411/3استرالیا12
4.2161/2ایتالیا13
3.8001/1تایلند14
3.4361کانادا15
3.2460/9مالزي16
3.0430/9سوئیس17
2.8650/8فیلیپین18
2.6220/8امارات متحده عربی19
2.4480/7ویتنام20
2.3960/7اسپانیا21
2.2420/6ماکائو22
1.8890/5بلژیک23
1.8130/5اندونزي24
1.5950/5مکزیک25
1.4880/4اسرائیل26
1.3310/4برزیل27
1.2130/3فنالند28
1.1520/3مجارستان29
9860/3سوئد30
8960/3روسیه31
8620/2دانمارك32
7890/2آفریقاي جنوبی33
7080/2اتریش34
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6450/2بنگالدش35
6240/2ترکیه36
6120/2کامبوج 37
6110/2لهستان38
5820/2جمهوري چک 39
5210/1نیوزیلند40
4940/1پاناما41
4390/1سریالنکا42
4080/1عربستان سعودي43
4000/1شیلی44
3970/1ایرلند45
3640/1نروژ46
3510/1آرژانتین47
2990/1یونان48
2480/1پرتغال49
2150/1اردن50
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ایران در سال 2007 با صادرات 83/115 میلیون دالر به هنگ  کنگ، رتبه 65 را به خود 
سال،  این  در  کنگ  هنگ   به  انجام  شده  صادرات  کل  از  ایران  سهم  است.  داده  اختصاص 

بسیار ناچیز و در حد صفر درصد است.

4. کشورهاي صادرکننده
در این قسمت، کشورهاي عمده صادرکننده به هنگ  کنگ و سهم هر کشور در 20 گروه 
تصویر  می تواند  اطالعات  این  می شود.  ارائه  هنگ  کنگ  سوي  از  شده  وارد  اول  کاالیی 
روشنی از رقباي بالقوه و بالفعل در  گروه هاي کاالیی اصلی وارداتی به هنگ  کنگ براي تجار 
ایرانی فراهم کند. طبق بررسی هاي انجام شده، شش کشور اول در هر گروه کاالیی به طور 
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متوسط بیش از 60 درصد واردات را انجام داده اند. بنابراین در جدولهاي شماره14تا 33 
کشورهاي واردکننده و سهم هر کدام در 20 گروه کاالیی ارائه شده است. 

جدول 14.  مهم ترین رقباي موجود در تأمین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار هنگ  کنگ سال 2007 (کد85)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به 
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ کنگ (درصد)

69.98246/6چین1
16.63811/1تایوان2
15.72910/5ژاپن3
14.3539/5سنگاپور4
8.0975/4کره جنوبی5
5.6523/8امریکا6

جمع کل واردات هنگ کنگ:150.336 میلیون دالر

جدول 15 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین رآکتورهاي هسته اي، دیگهاي  بخار 
و آبگرم  در بازار هنگ  کنگ در سال 2007 (کد84)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالدر هنگ کنگ (درصد) 

21.20746/3چین1
6.57114/3ژاپن2
2.8026/1امریکا3
2.3505/1سنگاپور4
2.2354/9تایوان5
1.1574/7تایلند6

جمع کل واردات هنگ کنگ:45.805 میلیون دالر
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 جدول 16 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگهاي گرانبها یا نیمه گرانبها در بازار هنگ  کنگ در سال 2007 (کد71)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ کنگ (درصد)

4.92123/9هند1
3.95619/2چین2
1.8438/9امریکا3
1.5757/6اسرائیل4
1.3946/8ژاپن5
1.3886/7بلژیک6

جمع کل واردات هنگ کنگ: 20.631میلیون دالر

جدول 17 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 
شده از این مواد در بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد39)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کالدر هنگ کنگ (درصد)ا 

3.81125/7چین1
2.29615/5تایوان2
2.15714/6ژاپن3
1.3669/2کره جنوبی4
1.2358/3امریکا5
7745/2سنگاپور6

جمع کل واردات هنگ کنگ:14.800 میلیون دالر
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جدول 18 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین بازیچه، اسباب بازي و لوازم 
ورزش، اجزا و قطعات و متفرعات آنها در بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد95)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجوددیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ کنگ (درصد)

9.48378/2چین1
1.86715/4ژاپن2
2331/9امریکا3
1281/1فیلیپین4
1191تایوان5
1020/8سنگاپور6

جمع کل واردات هنگ کنگ: 12.134میلیون دالر

جدول 19 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین آالت و دستگاههاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار هنگ  کنگ در سال 2007 (کد90)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ کنگ (درصد)

6.26254/3چین1
1.72415ژاپن2
1.0709/3امریکا3
4103/6آلمان4
2962/6تایوان5
2011/7سنگاپور6

جمع کل واردات هنگ کنگ: 11.526میلیون دالر
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جدول20 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین سوختهاي معدنی، نفت خام در بازار 
هنگ  کنگ درسال 2007 (کد27)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ کنگ (درصد)

5.42247/8سنگاپور1
2.53422/3چین2
1.32311/7کره جنوبی3
5524/9تایوان4
5494/8اندونزي5
2382/1ژاپن6

جمع کل واردات هنگ کنگ: 11.339میلیون دالر

جدول 21 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین لباس و متفرعات لباس ، کشباف 
یا قالب باف در بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد61) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ کنگ (درصد)

9.09792چین1
2182/2ایتالیا2
961ماکائو3
860/9فرانسه 4
770/8ژاپن5
460/5انگلستان6

جمع کل واردات هنگ کنگ:9.888 میلیون دالر
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جدول 22 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین لباس و متفرعات لباس، 
غیرکشباف یا غیرقالب باف در بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد62)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ کنگ (درصد)

7.41689/9چین1
2593/1ایتالیا2
971/2فرانسه3
630/8انگلستان4
570/7ماکائو5
480/6ژاپن6

جمع کل واردات هنگ کنگ: 8.249 میلیون دالر

جدول 23 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین اشیاي صنعت ساعت سازي در 
بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد91)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ کنگ (درصد)

2.03938/6سوئیس1
1.91136/2چین2
69613/2ژاپن3
1392/6سنگاپور4
911/7تایلند5
611/2امریکا6

جمع کل واردات هنگ کنگ:5.282 میلیون دالر
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جدول24 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین کفش، گتر و  اشیاي همانند، اجزاي 
این  اشیا در بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد64)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالدر هنگ  کنگ (درصد) 

4.56888/9چین1
1492/9ایتالیا2
761/5ویتنام3
641/2فرانسه4
511امریکا5

430/8سوییس6

جمع کل واردات هنگ  کنگ:136/5 میلیون دالر

جدول 25 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین پنبه در بازار هنگ  کنگ درسال 
2007 (کد52)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

3.20666/2چین1
49310/2پاکستان2
1683/5تایوان3
1643/4ایتالیا4

1382/8ژاپن5

1242/6کره جنوبی6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 846/4میلیون دالر
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جدول 26 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین اشیاي ساخته شده از چرم؛ 
مصنوعات زین و برگ سازي؛ لوازم سفر در بازار هنگ  کنگ در سال2007 

(کد42)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجوددیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

3.64675/6چین1
51910/8فرانسه2
2024/2ایتالیا3
1723/6سوئیس4
571/2انگلستان5
531/1امریکا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ:822/4 میلیون دالر

 جدول 27 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین چدن، آهن و فوالد در بازار 
هنگ  کنگ درسال 2007 (کد72)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ کنگ (درصد)

1.18129/9چین1
1.05226/6ژاپن2
60815/4تایوان3
3719/4کره جنوبی4
1052/6فنالند5
681/7آلمان6

جمع کل واردات هنگ کنگ: 3.952میلیون دالر
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جدول28 . مهم ترین  رقباي  موجود در تأمین پوست خام (غیر از پوستهاي  
نرم) و چرم در  بازار  هنگ  کنگ در سال 2007 (کد42)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

74420/9چین1
61817/3ایتالیا2
2938/2هند3
2717/6امریکا4
2597/3برزیل5
1795کره جنوبی6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 568/3 میلیون دالر

 جدول 29 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین مس و مصنوعات از مس در بازار 
هنگ  کنگ درسال 2007(کد74)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

1.08232/3چین1
43613تایوان2
37511/2کره جنوبی3
2467/3ژاپن4

1955/8امریکا5

1313/9استرالیا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 348/3میلیون دالر
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 جدول 30 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روي خط راه آهن یا تراموا در بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد87)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

94230/7ژاپن1
89229/1آلمان2
31110/2چین3
1946/3انگلستان4
1735/7امریکا5

1123/7سوئد6

جمع کل واردات هنگ  کنگ:062/3 میلیون دالر

جدول 31 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین پارچه هاي کشباف یا قالب باف در 
بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد60)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

2.09675/2چین1
2739/8تایوان2
1575/6کره جنوبی3
792/8ایتالیا4

642/3ژاپن5
180/7تایلند6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 789/2میلیون دالر
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 جدول 32 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از 
خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا در بازار هنگ  کنگ درسال 2007 (کد48)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

1.28254چین1
24810/4ژاپن2
1325/6امریکا3
1014/2کره جنوبی4
733/1اندونزي5

682/9تایلند6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 377/2میلیون دالر

 جدول 33 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 
هنگ  کنگ درسال 2007

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

49021/9ژاپن1
28012/5کره جنوبی2
2069/2امریکا3
2029عربستان سعودي4

2029چین5
1928/6ایرلند6

جمع کل واردات هنگ  کنگ:237/2 میلیون دالر
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و  اجزا  کنگ،  هنگ   سوي  از  وارداتی  کاالي  عمده ترین  مشاهده  می شود  به طوري که 
قطعات ماشین آالت و دستگاه هاي برقی است. از این اجزا و قطعات در تولید محصوالت 

الکترونیکی استفاده می شود. 
کشورهاي پیشرو در زمینه تولید این محصوالت، از جمله چین، تایوان، ژاپن، سنگاپور و 
کره جنوبی که همگی از لحاظ جغرافیایی در نزدیکی هنگ کنگ قرار دارند، بیش از 84 
درصد از این بازار را در اختیار دارند. با توجه به وجود نداشتن پتانسیلها و مزیتهاي رقابتی 
قطعات،   این  واردات  به  کشور  وابستگی  و  الکترونیکی  قطعات  و  اجزا  تولید  در  مناسب 
فرصت مناسبی براي شرکتهاي ایرانی جهت حضور مؤثر و ایجاد سهم بازار در هنگ  کنگ 

وجود دارد.  
گروه کاالیی بعدي وارد شده از سوي هنگ  کنگ را رآکتورهاي هسته اي، دیگهاي  بخار 
و بویلرها تشکیل می دهند. هر چند کشور ایران نیز در زمینه صدور این گروه کاالیی 
به هنگ  کنگ فعال است، ولی عمده واردات از کشورهاي جنوب شرق آسیا  و ایاالت 

متحده امریکا صورت می پذیرد. 
شرکتهاي ایرانی با توجه به حضور در بازار این گروه از کاالها در بازار هنگ  کنگ و با توجه 
به نیاز این کشور، با تدوین برنامه اي مناسب و توجه به نیازهاي مخاطبان در این بازار 
می توانند از فرصتهاي موجود در زمینه بازار رآکتورهاي هسته اي، دیگهاي  بخار و بویلر 

بهره برداري مناسب کنند.
سومین گروه کاالیی عمده واردشده به بازار هنگ  کنگ شامل مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگهاي گرانبها یا نیمه گرانبها می شود. کشورهاي هند، چین، آمریکا، اسراییل، ژاپن و 
بلژیک به ترتیب بیشترین سهم را در صادرات این گروه از محصوالت به کشور هنگ  کنگ 
در اختیار دارند. این شش کشور در مجموع بیش از 74 درصد از این بازار را در اختیار 
پرورده،  یا  طبیعی  مروارید  دالر  میلیارد   20 از  بیش   2007 سال  در  هنگ  کنگ  دارند. 

سنگهاي گرانبها یا نیمه گرانبها از کشورهاي مختلف جهان وارد کرده است. 
اختیار  در  و  گرانبها  سنگهاي  متعدد  کانسارهاي  و  معادن  وجود  به  توجه  با  ایران  کشور 
این گروه از  صادرات  باالیی در زمینه  اکوسیستمهاي دریایی متنوع، از پتانسیل  داشتن 

کاالها برخوردار است که تا کنون به آن توجه نشده است.
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و  پالستیکی  مواد  دالر  از 14/5میلیارد  بیش  میالدي،  سال 2006  در  هنگ  کنگ  کشور 
اشیاي ساخته شده از این مواد را وارد کرده است. 

چهار کشور چین، تایوان، ژاپن و کره جنوبی در حدود 63 درصد از این بازار را در اختیار 
دارند. مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن به عنوان یکی از صنایع وابسته به صنعت 
از  بزرگ  بازار  این  در  بخواهد  ایران  که  صورتی  در  می شود.  محسوب  پتروشیمی  و  نفت 
جایگاه مطلوبی برخوردار شود، بایستی از ظرفیتهاي موجود حداکثر بهره برداري را کرده و 
در صنایع تولید قطعات و اشیاي پالستیکی با توجه به وجود میزان کافی مواد اولیه نفتی 

و پتروشیمی در کشور، سرمایه گذاري کافی را انجام دهد.
این کشور همچنین در سال 2007، بالغ بر 12 میلیارد دالر اسباب بازي و لوازم ورزشی، 
بیش از 11/5 میلیارد دالر دستگاه هاي عکاسی و فیلمبرداري، بیش از 11 میلیارد دالر 

سوخت و نفت خام و نزدیک به 10 میلیارد دالر البسه و پوشاك وارد کرده است. 
گاز  تولید نفت و  استخراج و  ایران به واسطه وجود منابع طبیعی و خدادادي در زمینه 
و تولید محصوالت پتروشیمی از جایگاه مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین با وجود برنامه 
مناسب و مدون بازاریابی و صادرات می توان سهم بازار کشور را در بازارهاي رو به رشد 

 گروه هاي کاالیی فوق در کشور هنگ  کنگ افزایش داد. 

5. سرمایه گذاري عمده
میزان  هنگ  کنگ،  سرمایه   گذاري  توسعه  اداره  سوي  از  شده  ارائه  اطالعات  مبناي  بر 
سرمایه گذاري خارجی انجام شده در سال 2006 این منطقه بالغ بر 42/9 میلیارد دالر 

بوده که نسبت به سال 2005 با رشدي معادل با 28درصد همراه بوده است. 
در  جامع  آمار  و  اطالعات  ارائه  با  فعالیت  بدو  از  هنگ  کنگ  سرمایه گذاري  توسعه  اداره 
خصوص پتانسیلها و زمینه ها و اعمال مشوقهاي مناسب سرمایه گذاري، بستر مناسبی براي 

جذب سرمایه هاي خارجی از نقاط مختلف جهان ایجاد کرده است. 
میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در هنگ  کنگ از سال 2002 تا 2006 در 

جدول شماره 34  ارائه شده است.
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جدول 34 . میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در هنگ  کنگ از 
سال 2002 تا 2006 (میلیارددالر)

20022003200420052006سال

9/713/63433/642/9میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر آمریکا)

منبع: اداره توسعه سرمایه   گذاري هنگ  کنگ

هنگ  کنگ با کشورهاي مختلف جهان به ویژه کشورهاي جنوب شرق آسیا روابط اقتصادي 
و سیاسی بسیار خوبی دارد. بخش عمده سرمایه گذاري هاي خارجی انجام شده از طرف 

کشورهاي ژاپن، چین، سنگاپور، تایلند، انگلیس، آمریکا و هلند صورت پذیرفته است. 
بر مبناي آمار ارائه شده از سوي اداره توسعه سرمایه   گذاري هنگ  کنگ، کل سرمایه گذاري 

خارجی انجام شده در هنگ  کنگ از ابتدا تا کنون 520 میلیارد دالر است.
زمینه هاي مناسب  سرمایه گذاري در منطقه هنگ  کنگ به طورعمده شامل خدمات است. 

مناسب ترین زمینه هاي سرمایه گذاري در این منطقه عبارت اند از:
 خدمات مالی

 فناوري اطالعات
 خدمات رسانه اي و چندرسانه اي

 خدمات بیمه
 فناوري هاي نوین از جمله الکترونیک و بیوتکنولوژي

 مخابرات و ارتباطات از راه دور
 خدمات حرفه اي در زمینه کسب وکار

 عمده فروشی و خرده فروشی
 گردشگري
 حمل و نقل

 پروژه هاي خاص مانند تولید محصوالت صنعتی و مواد غذایی
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با توجه به اینکه حکومت هنگ  کنگ از سال 1997 داراي نوعی دموکراسی و خود مختاري 
محدود بوده است، بنابرین مناسبات اقتصادي ایران با این کشور محدود به 10 سال گذشته 

می شود. 
در سالهاي  اخیر روند مبادالت تجاري دو کشور به صورت مستمر در حال افزایش بوده 
است. در این فصل، روند صادرات، واردات و تراز تجاري بین دو کشور طی سه سال گذشته 

بررسی و تجزیه و تحلیل می شود..

1. تراز تجاري
تراز تجاري جمهوري اسالمی ایران 
اخیر  سالهاي  در  هنگ  کنگ  با 
سال  در  است.  بوده  مثبت  همواره 
2005 میالدي تراز تجاري ایران به 
سال  در  دالر،  میلیون   129 میزان 
و  دالر  میلیون  میزان 83  به   2006
در سال 2007 به میزان 106 میلیون 

دالر مثبت بوده است.
جدول شماره 35 روند تراز تجاري ایران با هنگ  کنگ در سالهاي  2007 - 2005 را نشان 

می دهد.

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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جدول 35.  روند تراز تجاري ایران با هنگ  کنگ طی سالهاي  2005-2007 
 (میلیون دالر)  

 
روند تغییر تراز تراز تجاريواردات ایران صادرات ایرانسال

تجاري

به نفع ایران200519061+129

به نفع ایران200616885+83

به نفع ایران200718983+106

www.trademap.org    

نمودار شماره 1 روند تراز تجاري ایران با هنگ  کنگ در سالهاي  2007 - 2005 را نشان 
می دهد.

نمودار 1 . روند تراز تجاري ایران با هنگ  کنگ طی سالهاي 2007- 2005  
(میلیون دالر)  
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 همان گونه که ذکر شد، روند تراز تجاري ایران با هنگ  کنگ طی سالهاي  2004 تا 2006 
همواره مثبت بوده است. مشاهده و تحلیل اقالم صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ در 
سال 2007، نشان می دهد که مهم ترین دلیل مازاد تجاري ایران با هنگ  کنگ تمرکز بر 
صادرات میوه هاي خوراکی به بازار این کشور است. در سالهاي  اخیر همواره بیش از 100 

میلیون دالر میوه از ایران به بازار این کشور صادر شده است. 
سایر دالیل مازاد تراز تجاري ایران عبارت اند از:

دویـن برنامـه و هدف گـذاري دولت و زیرمجموعه هـا از جملـه وزارت بازرگانی و  ت 
سـازمان توسـعه تجارت جهت حضور جدي شـرکتهاي ایرانی در بازار کشـورهاي 

جنوب شرق آسیا
 وجـود مشـوقهاي صادراتـی و ردیفهاي اعتباري مناسـب جهت توسـعه صادرات 

شرکتهاي ایرانی به بازار هنگ  کنگ
 برگزاري سمینار بررسى فرصتهاى همکارى ایران و هنگ  کنگ

 اعـزام هیأت  تجاري بازاریابی سـازمان توسـعه تجارت جهت حضور در نمایشـگاه 
بین المللی شرکتهاي کوچک و متوسط هنگ  کنگ در سال 1386

 مالقـات هیـأت  تجـاري ایـران با مسـئوالن شـوراي توسـعه و اتاقهـاي بازرگانی 
هنگ  کنگ

 دیدار معاون خاورمیانه شوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ با مسئوالن بخش خصوصی 
و دولتی کشاورزي ایران

 2. واردات هنگ  کنگ از ایران 
در سال 2005 ارزش صادرات غیرنفتی جمهوري اسالمی ایران به هنگ  کنگ معادل 190 
میلیون دالر بوده که با فراز و نشیب هایی در سال 2007 به 189 میلیون دالر رسیده است. 
به عبارت دیگر، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ در طول دوره مذکور تقریباً 

ثابت و بدون رشد بوده است. 
سالهاي طی  هنگ  کنگ  به  ایران  غیرنفتی  صادرات  ارزش   ،36 شماره   جدول 

  2007 - 2005 را نشان می دهد.
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 جدول 36. ارزش صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ طی سالهاي
  2007-2005 (میلیون دالر)

نرخ رشد نسبت به سال قبل (درصد)ارزش صادراتسال
2005190-
200616811-/5
200718912/5

www.trademap.org  

همان گونه که مشاهده می شود، روند صادرات ایران به هنگ  کنگ در سال 2006 با 11/5 
درصد رشد نسبت به سال قبل، به رقم 168 میلیون دالر کاهش یافته است. اما این روند 
در سال 2007 مسیر معکوس یافته و با 12/5 درصد رشد مثبت، به 189 میلیون دالر 
افزایش یافته است. مهم ترین دالیل ایجاد ثبات نسبی در صادرات ایران به هنگ  کنگ، 
مواد  و  گوشت  چرم،  و  خام  پوست  میوه،  همچون  محصوالتی  بر  کشور  صادرات  تمرکز 

پالستیکی است. 
نمودار شماره 2  ارزش صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ در سالهاي  2007- 2005 

را نشان می دهد.

 نمودار 2.  ارزش صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ در سالهاي
  2007-2005 (میلیون دالر)
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هنگ  کنگ در بین مقاصد صادراتی جمهوري اسالمی ایران در سال 2006 میالدي، مقام 
برابر با  بیستم را به خود اختصاص داده و سهم آن در کل صادرات کشور ایران، تقریباً 

صفر است.
کاالیی  گروه  به 27  میالدي،  سال 2006  در  هنگ  کنگ  به  ایران  غیرنفتی  صادرات  کل 
و در مجموع سه سال گذشته به 31 گروه کاالیی موجود در جدول شماره 37 محدود 
می شود. اقالم عمده صادراتی ایران به هنگ  کنگ شامل میوه هاي خوراکی، سبزیجات، مواد 

پالستیکی، پوست خام و چرم، گوشت و خشکبار می شود. 
میوه هاي خوراکی با 163 میلیون دالر، به تنهایی بیش از 86 درصد از صادرات ایران به 
هنگ  کنگ در سال 2007 را به خود اختصاص داده است. پوست خام و چرم نیز با هشت 

میلیون دالر، پنج درصد از صادرات کشور به هنگ  کنگ را تشکیل می دهند.

جدول 37. اقالم مهم صادراتی ایران به هنگ  کنگ طی دوره 2005-2007 
(میلیون دالر)

روند صادرات200520062007فصل تعرفهنام محصولردیف

نامنظم190168189-کل محصوالت

1
میوه هاي خوراکی، 
پوست مرکبات یا 
پوست خربزه و 

همانند 
نامنظم08158145163

2
پوست خام (غیر 
از پوستهاي نرم) 

و چرم
نامنظم41748

پشم، موي نرم 3
افزایشی51126(کرك)

4
مواد پالستیکی 
و اشیاي ساخته 
شده از این مواد

کاهشی39883
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5

فراورده هاي 
گوشت، ماهی یا 
قشرداران، صدف 

داران یا سایر 
آبزیان فاقد ستون 

فقرات

نامنظم160/90/673

گوشت و احشاي 6
کاهشی021032خوراکی

مس و مصنوعات 7
افزایشی7400/0061از مس 

افزایشی5200/220/81پنبه8

9
نمک، گوگرد، 

خاك و سنگ، گچ، 
آهک و سیمان

نامنظم2510/430/76

10
رآکتورهاي 

هسته اي، دیگهاي  
بخار و آبگرم 

نامنظم84130/5

11
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی 
و اجزاء و قطعات 

آنها
نامنظم850/290/470/33

افزایشی72000/29چدن، آهن و فوالد 12

13

ماهی ها و 
قشرداران، 

صدفداران و سایر 
آبزیان فاقد ستون 

فقرات

نامنظم030/590/220/27

14
فرش و سایر 

کفپوشها از مواد 
نسجی

نامنظم570/320/070/24
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15
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگهاي 

گرانبها یا نیمه 
گرانبها

نامنظم7100/160/14

16

مصنوعات از 
سنگ، گچ، 

سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا 
یا از مواد همانند

افزایشی680/010/040/11

17
الیاف سنتتیک 
یا مصنوعی غیر 

یکسره
نامنظم550/170/10/06

18
آالت و 

دستگاه هاي 
اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی

نامنظم900/0080/0090/05

مصنوعات از چدن، 19
افزایشی73000/03آهن یا فوالد

20

قطعات منفصله 
(C.K.D) ماشین 
آالت راهسازي، 
خودرو و سایر 
ماشین آالت

نامنظم990/020/010/03

21
دانه و میوه هاي 
روغن دار ،دانه و 
بذر و میو ه هاي 

گوناگون
افزایشی120/010/010/02

نامنظم300/030/0050/01محصوالت دارویی22

23
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم  

افزایشی76000/01
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24

آخال و تفاله 
صنایع خوراك 
سازي، خوراکی 
هاي آماده براي 

حیوانات 

نامنظم2300/040/01

قهوه، چاي ماته و 25
کاهشی090/020/0040/002ادویه

شیشه و مصنوعات 26
700/60/270/002شیشه اي 

27
ابزارها، ابزار 

آالت، مصنوعات 
چاقوسازي، قاشق 

و چنگال
کاهشی820/0080/0080

28
انگمها، صمغها، 
رزینها و سایر 

شیره ها و عصاره 
نباتی

کاهشی130/3800

29
کائوچو و اشیاي 
ساخته شده از 

کائوچو
کاهشی400/620/340

محصوالت 30
نامنظم2900/380شیمیایی آلی

31
روغن هاي 
اسانسی و 

شبه رزینها 
(رزینوییدها)

نامنظم3300/050

32
صابون، فراورده ها 

براي شستشو، 
فراورده هاي روان 

کننده
نامنظم3400/060

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 101

محصوالت 33
کاهشی380/00200گوناگون شیمیایی 

اشیاي صنعت 34
کاهشی910/00200ساعت سازي

35
اشیاي هنري، 

اشیاء کلکسیون یا 
عتیقه

کاهشی970/010/0070

www.trademap.org 
به  ایران  اسالمی  جمهوري  غیرنفتی  صادرات  اصلی  گروه  شش  ترکیب  شماره 3  نمودار 

هنگ  کنگ در سالهاي  2007-2005 را به صورت مقایسه اي نشان می دهد.

نمودار 3 . ترکیب  گروههاي کاالیی مهم صادراتی ایران به هنگ  کنگ در 
سالهاي  2007-2005 (میلیون دالر)
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در ادامه، جایگاه و سهم ایران در صادرات  گروه هاي کاالیی عمده به بازار هنگ  کنگ تجزیه 
و تحلیل و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر یک از این  گروه ها بررسی می شود.

2-1. میوه هاي خوراکی
میوه هاي خوراکی مهم ترین گروه کاالیی صادراتی ایران به هنگ  کنگ در سال 2007 را 
در  هنگ  کنگ  به  میوه جات  دالر  میلیون  صادرات 163  با  ایران،  کشور  می دهد.  تشکیل 
آمریکا،  کشورهاي  دارد.  قرار  هنگ  کنگ  بازار  به  کاالیی  گروه  این  صادرات  سوم  جایگاه 
ایران و تایلند به ترتیب با 31/8، 15/7 و 13 درصد جایگاه هاي اول تا سوم را در صادرات 
این محصوالت در اختیار دارند. این سه کشور در مجموع 60 درصد از این بازار را به خود 
اختصاص داده اند. با توجه به تنوع آب و هوایی، خاك حاصلخیز و پرورش انواع میوه ها 
و  کیفیت  با  محصوالت  ارائه  و  مناسب  بازاریابی  صورت  در  کشور،  جغرافیایی  گستره  در 
ویژگی هاي مورد نظر تجار هنگ  کنگی، می توان سهم بازار کشور را در این گروه کاالیی تا 

حد زیادي افزایش داد. 
جدول شماره 38  مهم ترین رقباي موجود در تأمین میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات یا 

پوست خربزه بازار هنگ  کنگ در سال 2007 را نشان می دهد.

جدول38 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات 
یا پوست خربزه و همانند در بازار هنگ  کنگ (سال 2007)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

39831/8امریکا1
19715/7تایلند2
16313ایران3
866/9شیلی4
695/5چین5
675/3استرالیا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 1/245میلیارد دالر
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2-2. مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از این مواد
هنگ  کنگ در سال 2007 میالدي، بیش از 14/8 میلیارد دالر مواد پالستیکی و اشیاي 
ساخته شده از آن را وارد نموده است. پالستیک و مواد اولیه تولید آن، به عنوان یکی از 

صنایع حاصل از صنعت نفت و پتروشیمی محسوب می شود. 
همان گونه که جدول شماره 39  نشان می دهد کشور چین رتبه اول صادرات محصوالت 
پالستیکی به هنگ  کنگ را در اختیار دارد. چهار کشور چین، تایوان، ژاپن و کره جنوبی 
سرمایه گذاري  نشان دهنده  آمار  این  دارند.  اختیار  در  را  بازار  این  از  درصد   65 از  بیش 
کالن این کشورها در زمینه صنایع پالستیک با هدف صادرات می باشد. ایران با صادرات 
سه میلیون دالر مواد پالستیکی به هنگ  کنگ، سهمی ناچیز و در حدود صفر درصد از 
این بازار را در اختیار دارد. ایران رتبه 41 در صادرات این گروه کاالیی به هنگ  کنگ 
را در اختیار دارد.کشورمان به عنوان یکی از دارندگان عمده ذخایر نفت و گاز و وجود 
بزرگ از  سابقه طوالنی در صنایع پتروشیمی، در صورتی که بخواهد در این بازار نسبتاً 
جایگاه مطلوبی برخوردار شود، بایستی از ظرفیتهاي موجود حداکثر بهره برداري را نموده 
و در صنایع تولید قطعات و اشیاي پالستیکی با تکیه بر ذخایر ارزي موجود در کشور، 

سرمایه گذاري الزم را انجام دهد.

جدول 39. مهم ترین رقباي موجود در تأمین مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 
شده از این مواد در بازارهنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ کنگ (درصد)

3.81125/7چین1
2.29615/5تایوان2
2.15714/6ژاپن3
1.3669/2کره جنوبی4
1.2358/3امریکا5
7745/2سنگاپور6

جمع کل واردات هنگ کنگ:14.800 میلیارد دالر
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2-3. پوست خام و چرم
ایران با صادرات 8 میلیون دالر پوست خام و چرم، سهمی در حدود 0/2 درصد از بازار 
منابع  داشتن  واسطه  به  ایران  دارد.  اختیار  در  را  کنگ  هنگ   دالري  میلیارد   3/568
طبیعی و تنوع آب و هوایی از پتانسیل مناسبی جهت توسعه صنعت دامداري و به تبع 
آن تولیدات چرمی و پوست خام برخوردار است، بنابراین با برنامه ریزي و بازاریابی مناسب 
می توان سهم کشور را از این بازار رو به رشد افزایش داد. ایران جایگاه 35 را در صادرات 

پوست خام و چرم به هنگ  کنگ در اختیار دارد. 
همان گونه که جدول شماره  40  نشان می دهد کشور چین با صادرات  744 میلیون دالر، 

21 درصد از بازار هنگ  کنگ را در اختیار دارد.

جدول40 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین پوست خام (غیراز پوستهاي نرم) 
و چرم در بازار هنگ  کنگ  در سال2007 (کد41)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

74420/9چین1

61817/3ایتالیا2

2938/2هند3

2717/6امریکا4

2597/3برزیل5

1795کره جنوبی6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 3/568 میلیارد دالر
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2-4. پشم و موي نرم
ایران با صادرات شش میلیون دالر پشم و کرك، جایگاه 11 را در حوزه صادرات این گروه 
از محصوالت به بازار هنگ  کنگ در اختیار دارد. سهم 0/68 درصدي ایران در این بازار، 
نشان دهنده جایگاه ضعیف کشورمان در این بخش از بازار هنگ  کنگ است. کشورهاي 
اختیار  در  را  هنگ  کنگ  به  محصوالت  این  صادرات  از  درصد  از 86  بیش  ایتالیا  و  چین 

دارند. 
با توجه به وجود ظرفیتها و پتانسیلهاي کافی در زمینه تولید پشم و کرك در کشور و 
وجود تنوع کافی در این گروه از محصوالت، امکان توسعه سهم بازار ایران در این بخش از 

بازار هنگ  کنگ دور از دسترس نیست. 
جدول شماره 41 مهم ترین رقباي موجود در تأمین پشم و کرك بازار هنگ  کنگ در سال 

2007 را نشان می دهد.

جدول 41. مهم ترین رقباي موجود در تأمین  پشم، موي نرم (کرك) در بازار 
هنگ  کنگ درسال 2007(کد84)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

46853/5چین1
28732/9ایتالیا2

182/1ژاپن3

172انگلستان4

151/7کره جنوبی5

101/1فیلیپین6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 875 میلیون دالر
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2-5. فراورده هاي گوشت، ماهی یا قشرداران
کشور هنگ  کنگ در سال 2007 میالدي، 530 میلیون دالر فراورده هاي گوشت، ماهی یا 
قشرداران از کشورهاي مختلف جهان وارد کرده است. میزان صادرات فراورده هاي گوشتی 
ایران به هنگ کنگ در این سال، سه میلیون دالر بوده است. ایران با این میزان صادرات، 
جایگاه 26 را در بین صادرکنندگان این فراورده ها به هنگ  کنگ در اختیار دارد. کشورهاي 

چین، آمریکا و استرالیا در حدود 48 درصد از این بازار را در اختیار دارند. 
جدول شماره  42  مهم ترین رقباي موجود در تأمین فراورده هاي گوشت، ماهی یا قشرداران 

بازار هنگ  کنگ در سال 2007 را نشان می دهد

جدول42 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین  فراورده هاي گوشت، ماهی یا 
قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات در بازار هنگ  کنگ 

(سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

17532/9چین1

397/4امریکا2

397/4استرالیا3

295/4اسپانیا4

285/3تایلند5

244/6ژاپن6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 530 میلیون دالر
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2-6. گوشت و احشا خوراکی
صادرات گوشت ایران به هنگ  کنگ از سال 2005 تا 2007 روند کاهشی داشته است. 
ایران در سال 2005 میالدي، 10 میلیون دالر گوشت به کشور هنگ  کنگ صادر کرده که 
که این میزان در سال 2006 به سه میلیون دالر کاهش یافته است. اما در سال 2007 با 
افت مجدد به دو میلیون دالر رسیده است. گوشت و احشاي خوراکی با 2 میلیون دالر، 
ششمین گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به هنگ  کنگ را تشکیل می دهد. این میزان 
صادرات در مقابل 2/2 میلیارد دالر صادرات گوشت به هنگ  کنگ، بسیار ناچیز و کمتر از 
0/1درصد است. کشورهاي برزیل و چین بیش از 60 درصد از این بازار را در اختیار دارند. 

ایران رتبه 24 صادرات گوشت به هنگ  کنگ در سال 2007 را در اختیار دارد. 
بازار  خوراکی  احشاي  و  گوشت  تأمین  در  موجود  رقباي  مهم ترین   43 شماره  جدول 

هنگ  کنگ در سال 2007 را نشان می دهد.

جدول 43 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین  گوشت و احشاي خوراکی در بازار 
هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

92642/1برزیل1

40218/3چین2

2029/2امریکا3

984/4آلمان4

793/6هلند5

743/4استرالیا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 200/2 میلیون دالر
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2-7. سایر محصوالت
صادرات ایران به هنگ  کنگ در سایر  گروه هاي کاالیی از حجم باال و قابل توجهی برخوردار 
نیست. با این حال با توجه به وجود پتانسیلها و قابلیتهاي موجود در کشور، امکان افزایش 
سهم بازار برخی از  گروه هاي کاالیی صادراتی به بازار هنگ  کنگ در افق میان مدت دور از 

تصور نیست.
 ایران با تدوین برنامه صادراتی مدون و اجرایی، می تواند سهم صادرات خود در کاالهایی 
چون دیگهاي  بخار و بویلر، آهک و سیمان، فرش، محصوالت شیمیایی آلی، روغنهاي  
اسانسی، پنبه، دانه هاي روغنی، بذر میوه جات، اشیاي هنري، محصوالت دارویی و مس 

به هنگ  کنگ را بهبود بخشد. 
جداول شماره 44 تا 63  مهم ترین رقباي موجود در تأمین سایر  گروه هاي کاالیی صادراتی 

ایران به هنگ  کنگ در سال 2007 را نشان می دهد.

جدول 44 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین مس و مصنوعات از مس در بازار 
هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

1.08232/3چین1

43613تایوان2

37511/2کره جنوبی3

2467/3ژاپن4

1955/8امریکا5
1313/9استرالیا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 348/3میلیون دالر
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 جدول 45. مهم ترین رقباي موجود در تأمین پنبه در بازار هنگ  کنگ
 (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

206/366/2چین1
49310/2پاکستان2
1683/5تایوان3
1643/4ایتالیا4

1382/8ژاپن5

1242/6کره جنوبی6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 846/4میلیون دالر

جدول 46 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 
آهک و سیمان در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

8348/7چین1
4124/4ژاپن2
95/2تایوان3

74/2فیلیپین4

63/4لتونی5

42/4امریکا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 169میلیون دالر
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جدول 47.  مهم ترین رقباي موجود در تأمین رآکتورهاي هسته اي، دیگهاي  بخار 
و آبگرم  در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به 
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

207/2146/3چین1

571/614/3ژاپن2
802/26/1امریکا3
350/25/1سنگاپور4
235/24/9تایوان5

157/14/7تایلند6

جمع کل واردات هنگ  کنگ:805/45 میلیون دالر

جدول 48. مهم ترین رقباي موجود در تأمین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

982/6946/6چین1
638/1611/1تایوان2
729/1510/5ژاپن3
353/149/5سنگاپور4
097/85/4کره جنوبی5
652/53/8امریکا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ:336/150 میلیون دالر
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جدول 49. مهم ترین رقباي موجود در تأمین چدن، آهن و فوالد در بازار 
هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

181/129/9چین1
052/126/6ژاپن2
60815/4تایوان3
3719/4کره جنوبی4

1052/6فنالند5

681/7آلمان6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 952/3 میلیون دالر

جدول 50 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین ماهی ها و قشرداران، صدفداران و 
سایر آبزیان فاقد ستون فقرات در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجود
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال در 
هنگ  کنگ (درصد)

34317ژاپن1
21610/7چین2
21310/5استرالیا3
1276/3اندونزي4
864/2کانادا5
854/2امریکا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 2/023میلیون دالر
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جدول 51 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین فرش و سایر کفپوشها از مواد 
نسجی در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

3546/7چین1
1418/2امریکا2
56/9تایلند3

56/1ژاپن4

33/9بلژیک 5

33/8انگلستان6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 74میلیون دالر

جدول 52 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگهاي گرانبها یا نیمه گرانبها در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجود ردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

921/423/9هند1
956/319/2چین2
843/18/9امریکا3
575/17/6اسراییل4
394/16/8ژاپن5
388/16/7بلژیک6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 20/631میلیون دالر
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جدول 53 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد هماننددر بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

17845/9چین1
8722/5ژاپن2
236/1امریکا3
225/7ایتالیا4
153/9آلمان5

133/4کره جنوبی6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 388میلیون دالر

جدول 54 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین  الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر 
یکسره در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

60454/1چین1
15213/6تایوان2
11510/3کره جنوبی3
615/5ژاپن4
534/7امریکا5
363/2ایتالیا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 117/1میلیون دالر

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


114 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

جدول 55 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین آالت و دستگاه هاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

262/654/3چین1
724/115ژاپن2

070/19/3امریکا3

4103/6آلمان4

2962/6تایوان5

2011/7سنگاپور6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 526/11میلیون دالر

جدول 56 .  مهم ترین رقباي موجود در تأمین مصنوعات از چدن، آهن یا 
فوالددر بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در هنگ  کنگ (درصد)

014/165/2چین1
15610ژاپن2
774/9تایوان3
412/6آلمان4
392/5کره جنوبی5
382/5امریکا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ:557/1 میلیون دالر
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جدول 57 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین قطعات منفصله (C.K.D) ماشین 
آالت راهسازي، خودرو و سایر ماشین آالت در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

5630/8چین1

2312/5ژاپن2

2111/8امریکا3
105/8سنگاپور4

84/5آلمان5

84/3مناطق نامعین6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 182میلیون دالر

جدول 58 . مهم ترین رقباي موجود در تأمین دانه و میوه هاي روغن دار ،دانه و 
بذر و میو ه هاي گوناگون در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

6628/2چین1
5523/7کانادا2
5523/6امریکا3
229/3کره جنوبی4
83/4ژاپن5

41/8اندونزي6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 233میلیون دالر

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


116 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

جدول 59.  مهم ترین رقباي موجود در تأمین محصوالت دارویی در بازار 
هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

21216/3ایرلند1
16913سوئیس2
1279/8چین3
1259/7امریکا4

816/2بلژیک5

765/9استرالیا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 1.298 میلیون دالر

جدول 60.  مهم ترین رقباي موجود در تأمین آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 
در بازار هنگ  کنگ  (سال 2007)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

56749/9چین1

1079/4استرالیا2
988/6ژاپن3
635/6کره جنوبی4
615/4امریکا5

464/1تایوان6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 1.135میلیون دالر
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جدول 61. مهم ترین رقباي موجود در تأمین آخال و تفاله صنایع خوراك سازي، 
خوراکی هاي آماده براي حیوانات در بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

2640/3امریکا1
1016/2چین2
57/7فرانسه3
46/5تایلند4
46/4ژاپن5

45/7استرالیا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 64میلیون دالر

جدول 62. مهم ترین رقباي موجود در تأمین قهوه، چاي ماته و ادویه در بازار 
هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

2230/1چین1
1317/6سریالنکا2
45/5هند3
45/4اندونزي4
45/1ژاپن5
34امریکا6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 72میلیون دالر
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 جدول 63. مهم ترین رقباي موجود در تأمین شیشه و مصنوعات شیشه اي در 
بازار هنگ  کنگ (سال 2007 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
هنگ  کنگ (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در هنگ  کنگ (درصد)

38127/3چین1

35025/1اتریش2

21215/2امارات متحده عربی 3

997/1مصر4

765/5ژاپن5

564تایوان6

جمع کل واردات هنگ  کنگ: 394/1میلیون دالر

3. صادرات هنگ  کنگ به ایران
واردات جمهوري اسالمی ایران در سال 2005 از هنگ  کنگ حدود 61 میلیون دالر بوده 
است. این میزان واردات در سال 2006 به 85 میلیون دالر و در سال 2007 به 83 میلیون 

دالر افزایش یافته است. 
حدود 36  شده،  یاد  زمانی  دوره  طی  از هنگ  کنگ  ایران  واردات  ارزش  دیگر،  عبارت  به 

درصد افزایش پیدا کرده است. 
جدول شماره  64  ارزش واردات ایران از هنگ  کنگ طی سالهاي  2007  - 2005 را نشان 

می دهد.

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 119

جدول 64 . ارزش واردات ایران از هنگ  کنگ طی سالهاي  2005-2007 
(میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال
200561-
20068539+
2007832-

نرخ متوسط رشد واردات ایران از هنگ  کنگ طی سالهاي 2007-2005 به طور متوسط با 
6/16 درصد رشد همراه بوده است. 

نمودار شماره 4 ارزش واردات ایران از هنگ  کنگ طی سالهاي  2007 - 2005 را نشان 
می دهد.

 نمودار 4 . ارزش واردات ایران از هنگ  کنگ طی سالهاي  2005-2007 
(میلیون دالر)

www.trademap.org
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مجموع  در  و  کاالیی  گروه  شامل 51  سال 2007  در  هنگ  کنگ  از  ایران  وارداتی  اقالم 
سالهاي  2007-2005 محدود به 61 گروه کاالیی می شود. عمده ترین محصوالت وارداتی 
کامپیوتر،  برقی،  دستگاه هاي  و  ماشین آالت  شامل   2007 سال  در  هنگ  کنگ  از  ایران 
اسباب بازي،  پالستیکی،  مواد  فیلمبرداري،  و  عکاسی  لوازم  و  ابزار  بخار،  دیگهاي   ساعت، 

پوشاك، مروارید طبیعی و سنگ هاي گرانبها است. 

جدول شماره 65 ترکیب اقالم وارداتی جمهوري اسالمی ایران از هنگ  کنگ در سالهاي  
2007-2005 را نشان می دهد.

جدول 65. ترکیب اقالم وارداتی جمهوري اسالمی ایران از هنگ   کنگ طی دوره 
2007-2005 (میلیون دالر)

روند 200520062007فصل تعرفهنام محصولردیف
واردات

نامنظم618583-کل محصوالت

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 1
نامنظم85254342اجزا و قطعات آنها

رآکتورهاي هسته اي، دیگهاي  2
نامنظم84101514 بخار و آبگرم 

آالت و دستگاه هاي اپتیک، 3
افزایشی90335 عکاسی، سینماتوگرافی

نامنظم91734اشیاي صنعت ساعت سازي4

پر و پر نرم آماده و اشیاي 5
افزایشی67223 ساخته شده از پر یا از پر نرم 

مصنوعات گوناگون از فلزات 6
نامنظم83232معمولی

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 7
ثابت39222 شده از این مواد
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نامنظم730/570/312مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد 8

9
بازیچه، اسباب بازي و لوازم 

ورزش، اجزا و قطعات و متفرعات 
آنها

نامنظم95120/95 

مروارید طبیعی یا پرورده، 10
نامنظم710/660/350/81 سنگهاي گرانبها یا نیمه گرانبها

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 11
نامنظم870/1210/8 روي خط راه آهن یا تراموا 

آالت موسیقی؛ اجزا و قطعات و 12
نامنظم920/6510/75 متفرعات این آالت  

نامنظم290/530/440/7 محصوالت شیمیایی آلی13

نامنظم960/790/630/66مصنوعات گوناگون14

توتون و تنباکو و بدل توتون و 15
نامنظم240/470/550/48تنباکوي ساخته  شده

16
محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

افزایشی2800/050/46 

نامنظم740/30/250/44 مس و مصنوعات از مس 17

افزایشی690/060/140/36 محصوالت سرامیکی 18

لباس و متفرعات لباس ، کشباف 19
کاهشی61210/35 یا قالب باف

20
قطعات منفصله (C.K.D) ماشین 

آالت راهسازي، خودرو و سایر 
ماشین آالت 

افزایشی990/260/290/32 

نامنظم720/650/060/32چدن، آهن و فوالد 21

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات 22
افزایشی820/110/170/2 چاقوسازي، قاشق و چنگال
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نامنظم440/360/260/2 چوب و اشیاي چوبی؛ زغال چوب23

افزایشی51000/19پشم، موي نرم (کرك) 24

الیاف سنتتیک یا مصنوعی 25
افزایشی5500/0030/19 غیریکسره

کفش، گتر و اشیاي همانند، 26
افزایشی640/040/120/19اجزاي این اشیا 

ـ  جراحی؛ 27 مبل؛ مبلهاي طبی 
نامنظم940/120/270/17 اسباب تختخواب  و همانند

28
اشیاي ساخته شده از چرم؛ 

مصنوعات زین و برگ سازي؛ لوازم 
سفر

نامنظم420/120/110/14 

لباس و متفرعات لباس، 29
کاهشی620/930/630/11 غیرکشباف یا غیرقالب باف

محصوالت عکاسی و 30
نامنظم370/180/050/06سینماتوگرافی 

کائوچو و اشیاي ساخته شده از 31
نامنظم400/020/090/05 کائوچو

نامنظم490/70/030/05کتاب، روزنامه، تصویر 32

سایر فلزات معمولی؛ سرمتها؛ 33
افزایشی8100/010/05 مصنوعات از این مواد 

34
محصوالت حاصل از نشاسته 

یا فکول تغییر یافته، چسب ها، 
آنزیمها

نامنظم350/0100/05

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 35
نامنظم320/10/040/05 تاننها و مشتقات آنها

افزایشی520/030/030/05پنبه36

کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از 37
نامنظم480/2230/03 خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 
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روغن هاي اسانسی و شبه رزینها 38
نامنظم330/0500/02 (رزینوییدها)

افزایشی30000/02 محصوالت دارویی39

چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، 40
نامنظم660/0200/02 عصاي صندلی شو

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و 41
نامنظم880/010/0010/01 اجزا و قطعات آنها 

42
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 

پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از 
مواد همانند

افزایشی6800/0010/01 

کاهشی700/060/030/01 شیشه و مصنوعات شیشه اي 43

44
پارچه هاي تار و پود باف 

مخصوص، پارچه هاي نسجی 
منگوله بافت

نامنظم580/00200/01 

نامنظم380/050/070/009 محصوالت گوناگون شیمیایی 45
کاهشی6310/02سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا46
نامنظم790/020 روي و مصنوعات از روي 47

آلومینیوم و مصنوعات از 48
کاهشی760/10/15 آلومینیوم  

نامنظم5400/01 رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی 49
افزایشی8900 کشتیها، قایقها و شناورها 50

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخهاي 51
افزایشی56000/001ویژه؛ ریسمان، طناب

نامنظم6000/0060 پارچه هاي کشباف یا قالب باف52
کاهشی650/010/010 کاله و اجزاي کاله53

صابون، فراورده ها براي شستشو، 54
کاهشی340/030/0030 فراورده هاي روان کنند

نامنظم270/0060/030 سوختهاي معدنی، نفت خام55
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میوه هاي خوراکی، پوست 56
نامنظم0800/10 مرکبات یا پوست خربزه و همانند

کاهشی090/040/0040 قهوه، چاي ماته و ادویه57
نامنظم140/0050/0090قهوه، چاي ماته و ادویه58

فراورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 59
نامنظم1900/0020 فکول یا شیر، نانهاي شیرینی

نامنظم2100/010 فراورده هاي خوراکی گوناگون60

اشیاي هنري، اشیاي کلکسیون 61
کاهشی970/0100یا عتیقه

www.trademap.org
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4. هیأتهاي تجاري
محصوالت  بازاریابی  و  معرفی  جهت  مناسب  ابزاري  بین المللی  نمایشگاه هاي  در  حضور 
ایرانی در بازارهاي جهانی است. با توجه به اهمیت این موضوع، عنایت به تقاضاي موجود 
در کشورهاي جنوب شرق آسیا از جمله هنگ  کنگ و توانمندیها و پتانسیلهاي داخلی، 

هیأتهاي تجاري محدودي بین دو کشور مبادله شده اند. 
در آذرماه سال 86 یک هیأت  تجاري در هفتمین نمایشگاه بین المللی شرکتهاي کوچک 

و ماز سوي هنگ  کنگ1  حضور یافتند. 
این نمایشگاه با مشارکت 230 شرکت از 40 کشور جهان در محل نمایشگاه هاي بین المللی 
شوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ برگزار شد. این هیأت  در طول مدت اقامت خود ضمن 
مالقات با مسئوالن شوراي توسعه و اتاقهاي بازرگانی هنگ  کنگ، از بنادر و امکانات حمل 

و نقل دریایی و بندري هنگ  کنگ نیز دیدن کردند. 
بر مبناي اطالعات موجود، سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی 
ایران تا کنون اقدام به برگزاري نمایشگاه اختصاصی محصوالت ایران در هنگ  کنگ نکرده اند. 

با این حال هیأتهاي تجاري ایران در یک نمایشگاه در این کشور حضور یافته اند. 
جدول شماره66 مشخصات و تاریخ این نمایشگاه را نشان می دهد.

جدول66. نمایشگاه مورد بازدید هیأت  تجاري و اقتصادي ایران در سال 1386

مجريتاریخ برگزاريمحل برگزارينام نمایشگاه

هفتمین نمایشگاه بین المللی 
23-21 آذر 1386هنگ  کنگشرکتهاي کوچک و متوسط 

دفتر توسعه و حمایت 
تجارى از بنگاه هاى 

کوچک و متوسط سازمان 
توسعه تجارت

1 . HK SME EXPO
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دو  بین  مختلفی  بازرگانی  و  تجاري  هیأتهاي  و 1386  سالهاي  1385  در  دیگر  سوي  از 
کشور تبادل شده اند. 

اطالعات مربوط به دو هیأت   تجاري اعزام شده به هنگ  کنگ در جدول شماره 67  ارائه 
شده است.

 جدول 67 . هیأتهاي تجاري اعزام شده به هنگ  کنگ در سالهاي
  1385 و 1386

مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف

دفتر امور ترویج تجارت سازمان 21-13 شهریور 1386هنگ  کنگ + شانگهاي1
توسعه تجارت

صندوق فراورده هاى نفتى1385چین + هنگ  کنگ2

اقالم  فهرست  جهان،  از  هنگ  کنگ  وارداتی  کاالهاي  گذشته،  سالهاي   تجارب  مبناي  بر 
صادراتی ایران به هنگ  کنگ، نمایشگاه هاي برگزار شده و پتانسیلها و توانمندیهاي موجود 
در  حضور  جهت  مناسبی  برنامه ریزي  آتی  سالهاي   در  که  می شود  پیشنهاد  کشور،  در 
کشور  در  شماره 68  جدول  در  مندرج  اختصاصی  نمایشگاه هاي  برگزاري  و  نمایشگاهها 

هنگ  کنگ فراهم شود.

جدول 68. نمایشگاه هاي پیشنهادي سال 2008 جهت حضور شرکتهاي ایرانی

تاریخ برگزارينام نمایشگاهردیف

17-14 آوریل 2008نمایشگاه الکترونیک هنگ  کنگ (بهاره) 1

17-14 آوریل 2008نمایشگاه ICT هنگ  کنگ2

24-21 آوریل 2008نمایشگاه لوازم خانگی هنگ  کنگ3

28 آوریل تا 1 مه 2008نمایشگاه لوازم و قطعات یدکی خودرو4
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28 آوریل تا 1 مه 2008نمایشگاه چاپ و بسته بندي5
29-23 ژوییه 2008نمایشگاه کتاب هنگ  کنگ6
18-14 آگوست 2008نمایشگاه مواد غذایی7
18-14 آگوست 2008نمایشگاه لوازم پزشکی و بهداشتی8
16-13 اکتبر 2008نمایشگاه الکترونیک هنگ  کنگ (پاییزه) 9
31-28 اکتبر 2008نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون منزل10
31-28 اکتبر 2008نمایشگاه مواد و مصالح ساختمانی11
12-10 دسامبر 2008نمایشگاه جهانی شرکتهاي کوچک و ماز سوي12

5. زیرساختهاي موجود بین دو کشور
در این بخش وضعیت خطوط هوایی و دریایی موجود بین دو کشور، به عنوان زیرساختهاي 

کلیدي جهت ارسال کاال و محموله هاي تجاري بررسی می شود.

5-1. حمل و نقل دریایی
در حال حاضر با توجه به حجم مبادالت تجاري بین دو کشور، جابجایی کاال از طریق 
خطوط کشتیرانی بین المللی تحت نمایندگی شرکتهاي ایرانی صورت می گیرد. در حال 

حاضر شرکتهاي متعددي به امر جابجایی کاال بین دو کشور مشغول هستند. 
بین المللی  کشتیرانی  شرکت  نماینده  طالیی  امواج  شرکت  به  می توان  جمله  این  از 
JOINT OCEAN SHIPPING CO  و شرکت خدمات دریایی ستاره نماینده شرکت 

کشتیرانی بین المللی CONQUEST EXPRESS CO-HONG KONG اشاره کرد.

5-2. حمل  و نقل هوایی
کشور  دو  بین  ارتباط  برقراري  به منظور  مستقیمی  هواپیمایی  خط  هیچ  حاضر  حال  در 

فعالیت نمی کند. 
ارائه خدمات مسافرت هوایی بین دو کشور به طورعمده از طریق خطوط هوایی بین المللی 
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سایر کشورها، همچون شرکت هواپیمایی استرالیایی کاتی پاسفیک1 و شرکت هواپیمایی 
امارات2 به صورت غیرمستقیم از طریق تهران- دبی و دبی – هنگ  کنگ انجام می شود.

5-3. روابط بانکی
بر اساس اطالعات موجود، طی سالهاي  اخیر روابط بانکی مستقیم بین دو کشور جمهوري 

اسالمی ایران و هنگ  کنگ وجود داشته است. 
و  پاسارگاد  پارسیان،  خصوصی  بانک  سه  و  کشاورزي  و  ملی  تجارت،  دولتی  بانک  سه 

سرمایه روابط بانکی ایران را با بانکهاي کارگزار در هنگ  کنگ به عهده دارند. 
یا  مستقیم  صورت  به  هنگ  کنگ  بانکی  سیستم  با  ایران  مبادالت  عمده  حال  این  با 

غیرمستقیم از طریق بانک ملی ایران صورت می پذیرد. 
بانکهاي کارگزار هر یک از شش بانک فوق الذکر در کشور هنگ  کنگ در جدول شماره 69 

ارائه شده است.

جدول 69. بانکهاي کارگزار بانکهاي ایران در کشور هنگ  کنگ

بانکهاي کارگزار در هنگ  کنگبانک ایرانیردیف

بانک کشاورزي1

Commerz

BNL

HSBC

Melli

MELLI BANK PLC- HONG KONG BRبانک ملی2

بانک ملت3
  MELLI BANK PLC

HSBC

1 . Cathay Pacific
2 . Emirates Airline
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پارسیان 4

 BANCA INTESA S.P.A. (Name changed to INTESA
(SANPAOLO SPA HONG KONG

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

BNP PARIBAS

COMMERZBANK AG

 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN
SPARKASSEN AG

KBC BANK NV, HONG KONG

MASHREQBANK PSC., HONG KONG BRANCH

MELLI BANK PLC, HONG KONG

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

UBAF (HONG KONG) LIMITED

WOORI BANK, HONG KONG

پاسارگاد5

.BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A
INTESA SANPAOLO SPA HONGKONG
( formerly Banca Intesa spa Hong Kong )

.INTESA SANPAOLO S.P.A
( formerly Sanpaolo IMI spa )

BANK MELLI IRAN

BNL HONG KONG

.BNP PARIBAS S.A
.COMMERZBANK  AG

.KBC BANK N.V

MELLI BANK PLC (HONG KONG BR.)سرمایه6

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


130 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

6. تحلیل موقعیت
یکی از مدلهاي تحلیل اصلی موجود براي ارزیابی و انتخاب راهبرد مدل تجزیه و تحلیل، 
فرصتها  ضعف،  قوت،  نقاط  ابتدا  منطقی  الگوي  یک  براساس  مدل  این  است.   SWOT
سپس  و  شده  شناسایی  هنگ  کنگ  و  ایران  تجاري  روابط  توسعه  فراروي  تهدیدهاي  و 
رشد  هدف  با  موجود  وضعیت  با  تعامل  براي  راهبردهایی  کنونی،  موقعیت  با  متناسب 

مبادالت تجاري، به ویژه صادرات ایران به این کشور پیشنهاد شده است.
صادرات  توسعه  براي  پیشنهادي  راهبردهایی  راهبرد،  تدوین  بر  حاکم  اصول  به  توجه  با 

محصوالت ایران به هنگ  کنگ بر اساس زمینه ها و دالیل ذیل انتخاب و معرفی شده اند:
 رسالت یا مأموریتهاي سازمان توسعه تجارت

 اهداف راهبردي توسـعه صادرات و گسـترش مبادالت تجاري ایران با کشـورهاي 
جنوب شرق آسیا از جمله هنگ  کنگ

 چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور
 سابقه روابط تجاري و اقتصادي ایران و هنگ  کنگ در سالهاي  گذشته

 نقـاط قـوت و ضعـف و فرصتهـا و تهدیدهاي فـراروي توسـعه صادرات ایـران به 
هنگ  کنگ

جدول شماره70 ، نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
توسعه صادرات ایران به هنگ  کنگ را با استفاده از مدل تحلیل SWOT نشان می دهد.
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جدول 70 . نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي 
براي توسعه صادرات ایران به هنگ  کنگ

(S)  نقاط قوت

توجه ویژه دولت به توسعه صادرات غیرنفتی در تدوین چشم انداز 20  ساله و برنامه چهارم توسعه 
کشور

  وجود پتانسیلها و ظرفیتهاي مناسب در تولید محصوالت و مواد غذایی و کشاورزي
به  ایران  تولیدي  محصوالت  از  هنگ  کنگ  مشتریان  خاطر  رضایت  و  مناسب  کیفی  ویژگی هاي    

ویژه میوه جات
   سابقه حضور شرکتهاي ایرانی در نمایشگاه هاي بین المللی برگزار شده در هنگ  کنگ

در  ایران  صادرات  سهم  افزایش  جهت  مناسب  صادراتی  مشوقهاي  و  اعتباري  ردیفهاي  وجود    
هنگ  کنگ

 وجود روابط بانکی مناسب بین بانکهاي دو کشور

(W) نقاط ضعف

جمله  از  آسیا  شرق  جنوب  کشورهاي  به  صادرات  توسعه  براي  مدون  برنامه  و  راهبرد   فقدان 
هنگ  کنگ

  محدود بودن بخش عمده ارزش صادرات ایران به هنگ  کنگ به چند گروه کاالیی خاص از جمله 
میوه جات

  نبودن خطوط هوایی و دریایی مستقیم بین ایران و هنگ  کنگ
  ثابت نبودن نرخ بهره بانکی در کشور

  فقدان هماهنگی و انسجام بین بخشهاي پشتیبانی کننده از صادرات از جمله بیمه، خدمات حمل 
و نقل و ...

  نبود شناخت عمیق و مناسب از مؤلفه هاي بازار هنگ  کنگ

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


132 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

SO راهبردهاي

مورد  محصوالت  صادرات  افزایش  جهت  کشور  صادراتی  توانمندي  هاي  و  پتانسیلها  از   بهره  گیري 
نیاز هنگ  کنگ از جمله میوه و مواد غذایی، چرم، گوشت و مواد پالستیکی

 بهره گیري از ردیفهاي اعتباري و مشوقهاي صادراتی جهت تنوع بخشیدن به گستره محصوالت 
صادراتی کشور به هنگ  کنگ

ST راهبردهاي

به  هنگ  کنگ  بین المللی  نمایشگاه هاي  در  فعال تر  حضور  و  اختصاصی  نمایشگاه هاي   برگزاري 
منظور معرفی محصوالت ایرانی 

در  عضویت  و  جهانی  و  منطقه اي  تجاري  اتحادیه هاي  با  اثربخش  همکاریهاي  گسترش  و   ایجاد 
WTO

SWOT راهبردهاي ترکیبی

 ایجاد تنوع در سبد محصوالت صادراتی کشور به هنگ  کنگ
 WTO توسعه روابط و عضویت در اتحادیه هاي تجاري منطقه  اي و جهانی از جمله

 تالش در جهت شناخت دقیق بخشهاي مختلف بازار صادراتی هنگ  کنگ
 تالش در جهت شناخت مزیتهاي رقابتی رقباي موفق در بازار این کشور

 حضور موثر در بازار هنگ  کنگ از طریق برگزاري نمایشگاه و معرفی جامع محصوالت به مشتریان 
در آن کشور

WO راهبردهاي

بازار مناسب در  صورت میدانی جهت دستیابی به سهم  بازار به   تدوین یک برنامه جامع بررسی 
بازار صادراتی هنگ  کنگ

 تالش در جهت ایجاد ثبات در نرخ تسهیالت بانکی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به منظور افزایش 
توان رقابت شرکتهاي ایرانی در بازار هنگ  کنگ 

 تنوع بخشیدن به  گروه هاي کاالیی ارائه شده به بازار هنگ  کنگ
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   WT راهبردهاي

 راه  اندازي خطوط دریایی و هوایی بین دو کشور به منظور افزایش مبادالت تجاري و اقتصادي
سیستم  جمله  از  کشور  صادرات  پشتیبانی کننده  سازمانهاي  و  بخشها  انسجام  جهت  در   تالش 

بانکی، بیمه، ... به منظور افزایش توان رقابتی شرکتهاي ایرانی در مقایسه با رقبا

7. راهبردهاي پیشنهادي
 با بررسی جدول شماره 65  مشاهده می شود که به طور خالصه، راهبردهاي پیشنهادي 
براي توسعه صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ در دو بخش راهبردهاي ترکیبی یا کالن 

و راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت بره شرح زیر هستند:

7-1. راهبردهاي ترکیبی
راهبردهاي ترکیبی توسعه صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ عبارت اند از:

 ایجاد تنوع در سبد محصوالت صادراتی کشور به هنگ  کنگ
 WTO توسعه روابط و عضویت در اتحادیه هاي تجاري منطقه  اي و جهانی از جمله

 تالش در جهت شناخت دقیق بخشهاي مختلف بازار صادراتی هنگ  کنگ
 تالش در جهت شناخت مزیتهاي رقابتی رقباي موفق در بازار این کشور

 حضور موثر در بازار هنگ  کنگ از طریق برگزاري نمایشگاه و معرفی جامع محصوالت 
به مشتریان در آن کشور

7-2. راهبرد  هاي مرتبط با هر موقعیت
راهبرد  هاي موقعیتی توسعه صادرات غیرنفتی ایران به هنگ  کنگ عبارت اند از:

SO 7-2-1. راهبرد  هاي
 بهره  گیـري از پتانسـیلها و توانمندیهاي صادراتی کشـور جهـت افزایش صادرات 
محصـوالت مورد نیاز هنگ  کنگ از جمله میوه و مواد غذایی، چرم، گوشـت و مواد 

پالستیکی
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 بهره گیـري از ردیف  هاي اعتباري و مشـوقهاي صادراتی جهت تنوع بخشـیدن به 
گستره محصوالت صادراتی کشور به هنگ  کنگ

ST  7-2-2. راهبرد  هاي
 برگزاري نمایشـگاه هاي اختصاصی و حضـور فعال تر در نمایشـگاه هاي بین المللی 

هنگ  کنگ به منظور معرفی محصوالت ایرانی 
 ایجاد و گسـترش همکاري هاي اثربخش با اتحادیه هاي تجاري منطقه اي و جهانی و 

 WTO عضویت در

WO 7-2-3. راهبردهاي
 تدوین یک برنامه جامع بررسی بازار به صورت میدانی جهت دستیابی به سهم بازار 

مناسب در بازار صادراتی هنگ  کنگ
 تالش در جهت ایجاد ثبات در نرخ تسهیالت بانکی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به 

منظور افزایش توان رقابت شرکتهاي ایرانی در بازار هنگ  کنگ 
تنوع بخشیدن به  گروه هاي کاالیی ارائه شده به بازار هنگ  کنگ 

WT 7-2-4. راهبردهاي
 راه  اندازي خطوط دریایی و هوایی بین دو کشـور به منظور افزایش مبادالت تجاري 

و اقتصادي
 تالش در جهت انسـجام بخشـها و سـازمانهاي پشـتیبانی کننده صادرات کشور از 
جمله سیسـتم بانکـی، بیمه، ... به منظور افزایش توان رقابتی شـرکتهاي ایرانی در 

مقایسه با رقبا

8. نتیجه گیري و پیشنهادات
با توجه به جایگاه در حال رشد بخش خصوصى در ایران و موقعیت مناسب جغرافیایی و 
اقتصادي هنگ  کنگ در منطقه، همکارى نزدیک تر بخشهاى دولتی و خصوصى دو کشور 
منجر به انتقال سریع دانش، سرمایه، فناوري، مدیریت و علم بازاریابى طرفین خواهد شد. 
ایران داراى منابع غنى طبیعى فراوان از قبیل معادن، زمینهاى گسترده کشاورزى، منابع 
دیگر،  سوي  از  است.  قیمت  ارزان  تجربه  با  و  آزموده  نیروهاي  گاز،  و  نفت  ارزان  و  غنى 
دسترسى به بازارهاى بزرگ منطقه اى (آسیاى میانه و مرکزى، قفقاز و کشورهاى جنوبى 
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حاشیه خلیج فارس) و موقعیت ژئوپلیتیکى به عنوان پل بین شرق و غرب، مزیتهاى نسبى 
قرار  هنگ  کنگى  شرکتهاى  توجه  مورد  تواند  مى  که  نموده  فراهم  ایران  براي  را  فراوانى 

گرفته تا حضور فعال ترى در صحنه تجارت ایران داشته باشند.
روابط تجاري ایران و هنگ  کنگ در سالهاي  گذشته به طورعمده تابع فروش برخی کاالهاي 
کشاورزي و مواد خام مانند میوه  هاي خوراکی، چرم و پشم و خرید چندین محصول خاص 
مانند محصوالت الکترونیکی، لوازم عکاسی و فیلمبرداري بوده است. همین یکسونگري 

موجب رشد اندك و نوسان مبادالت تجاري میان دو کشور در سالهاي اخیر شده است. 
ایجاد حمایتهاي صادراتی، ارائه اطالعات مناسب از بخشهاي مختلف بازار، معرفی کاالهاي 
جدید به بازارهاي هنگ  کنگ و تنوع مبادالت تجاري، زمینه توسعه مناسبات اقتصادي و 
تجاري دو طرف را فراهم می  سازد. با توجه به اعمال تحریمهاي سیاسی و اقتصادي از سوي 
غرب، کشورهاي منطقه جنوب شرق آسیا از جمله هنگ  کنگ می توانند شرکاي تجاري 

مناسبی براي ایران محسوب شوند.
در زیر به برخی از پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی به منظور افزایش سطح مبادالت تجاري 

و اقتصادي دو کشور جمهوري اسالمی ایران و هنگ  کنگ اشاره می  شود:
الف) تالش در جهت تقویت توان صادراتی کشور در زمینه صادرات محصوالت زیر به بازار 

هنگ  کنگ:
 میوه هاي خوراکی از جمله مرکبات

 مواد پالستیکی
 فرش و سایر صنایع دستی

 نفت خام و سوختهاي معدنی
 محصوالت پتروشیمی

 پوست خام و چرم
 کرك و پشم

 گوشت و فراورده هاي گوشتی
 دیگهاي  بخار و آبگرم

 آهک، گچ، سیمان و مصالح ساختمانی
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 شیشه و ظروف شیشه اي
 پنبه

 دانه هاي روغنی
 بذر سبزي و میوه
 محصوالت دارویی

 فلزات اساسی همچون آهن، آلومینیوم و مس
   کاشی و سرامیک

خشکبار 
ب) امضاي موافقت نامه گمرکی بین ایران و هنگ  کنگ با توجه به عضویت این کشور در 
WTO ، APEC  و عضویت نداشتن ایران در این سازمانها به منظور بهره مندي شرکتهاي 

ایرانی از تعرفه هاي ترجیحی و افزایش توان رقابتی آنها
 ایجـاد خطوط هوایی و دریاي مسـتقیم بین دو کشـور به منظـور افزایش تبادالت 

تجاري و اقتصادي
 امضاي موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاري
 تسهیل صدور روادید براي تجار و فعاالن اقتصادي دو کشور

 اعزام هیأت  تجاري و صنعتی به هنگ  کنگ به منظور ارتقاي سطح روابط تجاري
 تشکیل اتاق بازرگانی بین دو کشور

 انجـام مذاکـرات بیـن مقامـات دو کشـور پیرامـون موافقتنامه  هـاي رفـع موانع 
غیرتعرفه اي

 حضـور فعـال در نمایشـگاه هاي بین  المللی هنگ  کنـگ و برگزاري نمایشـگاه هاي 
اختصاصی در این کشور

 برگزاري کمیسـیونهاي مشترك به صورت سـاالنه در هنگ  کنگ و ایران به منظور 
شناسایی فرصت هاي اقتصادي و تجاري دو کشور 

 مطالعه میدانی بازار کشـور  هنگ  کنگ از سـوي نماینده سـازمان توسـعه تجارت 
ایران

 تالش در جهت جذب گردشگر از کشور هنگ  کنگ با توجه به وجود آثار و مکانهاي 
تاریخی و طبیعی متعدد در ایران و سطح درآمد باالي مردم کشور هنگ  کنگ
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 وب سایتهاي اینترنتی وزارت خانه ها و سازمانهاي مهم هنگ کنگ

وب سایت اینترنتینام وزارت یا سازمان

www.afcd.gov.hkاداره شیالت، بسته بندي و کشاورزي

www.archsd.gov.hkاداره خدمات معماري

www.cedd.gov.hkاداره توسعه و معماري غیرنظامی

www.cedb.gov.hkاداره توسعه اقتصاد و تجارت

www.tid.gov.hkاداره تجارت و صنعت

www.labour.gov.hkاداره کار

www.enb.gov.hkاداره محیط زیست

www.dh.gov.hkاداره بهداشت

www.doj.gov.hkاداره دادگستري

www.distictcouncils.gov.hkشوراهاي محلی

www.customs.gov.hkاداره وضع مالیات و خدمات گمرکی

www.bd.gov.hkاداره ساختمان

www.censtatd.gov.hkاداره آمار و نفوس

www.cedb.gov.hk.ctbدفتر فناوري و ارتباطات

www.cedb.gov.hk.citbدفتر گردشگري، صنعت و تجارت
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www.thb.gov.hkاداره حمل و نقل و سکونت

www.swd.gov.hkاداره رفاه اجتماعی

www.immd.gov.hkاداره مهاجرت

www.cma.org.hk انجمن تولیدکنندگان چینى هنگ  کنگ

www.exporters.org.hkانجمن صادرکنندگان هنگ  کنگ

اداره امور دریایی دولت منطقه ویژه اداري هنگ  
www.mardep.gov.hkکنگ

www.info.gov.hk.hkmaبانک مرکزي هنگ  کنگ

www.tdctrade.comشوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ

www.ipd.gov.hkاداره مالکیت فکري هنگ  کنگ

www.hongkongpatentagency.comاداره حق انحصاري اختراع هنگ  کنگ

www.hkifa.org.hkانجمن صندوقهاي سرمایه گذاري هنگ  کنگ

www.gov.hkدولت منطقه هنگ  کنگ

www.investhk.gov.hkاداره توسعه سرمایه گذاري هنگ  کنگ

www.gov.hk

 فهرست اتاقهاي مهم بازرگانی

نمابرتلفننام اتاق بازرگانی وصنایعردیف

9843-2527-9229852-2529-852اتاق بازرگانی عمومی هنگ  کنگ1
2610-2845-6385852-2525-852اتاق بازرگانی عمومی چینی ها2
-6900-2530-852اتاق بازرگانی و صنایع عرب 3

-5054-2522-852اتاق بازرگانی استرالیا4

-7709-3115-852اتاق بازرگانی بلژیک و لوگزامبورگ5

-2211-2824-852اتاق بازرگانی انگلیس6
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-8700-2110-852اتاق بازرگانی کانادا7
2173-2815-2801852-2815-852اتاق بازرگانی هلند8
-0830-2958-852اتاق بازرگانی اروپا9
-6818-2523-852اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه10

 فهرست بانکهاي مهم

وب سایت اینترنتینام بانکردیف

1.ABN AMRO BANK N.Vwww.abnamro.com.hk

2 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTDwww.bochk.com

3 BANK OF COMMUNICATIONS CO
 LTDwww.bankcomm.com.hk

4 CHINA CONSTRUCTION BANK
 (ASIA)CORPORATION  LTDwww.ccbhk.com

5China Merchants Bankwww.chinatrust.com.tw

6  CHIYO BANKING CORPORATION
LTDwww.chiyubank.com

7 Liu CHONG HING BANK LTDwww.lchbank.com

8 CITIC KA WAH BANK LTDwww.citickawahbank.com

9 DAH SING BANK LTDwww.dahsing.com.hk

10DBS BANK LTDhk.dbs.com

11DEUTSCHE BANK AGwww.deutsche-bank.com
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 فهرست روزنامه ها و مجالت بازرگانی و اقتصادي مهم

سایت اینترنتینام نشریهردیف
1Hong Kong Commercial Dailywww.hkcd.com.hk

2Metro Financewww.104metrofinance.
com

3Business New Havenwww.mondotimes.com

4Wall Street Journalwww.chinese.wsj.com

5Agri-Viewwww.agriview.com

 فهرست چند شرکت بیمه اي تجاري مهم

نمابرتلفنمکاننام شرکتردیف

1 Now Insurance Consultants
Co2368-12232148-2148هنگ  کنگ

2Speedinsure.com Ltd3175-31082811-2811هنگ  کنگ

3 Global Star Insurance
Consultant Ltd9270-00082770-2783هنگ  کنگ

4 New World Insurance
Services Limited5146-43732485-2485هنگ  کنگ

5 Modern Insurance
Consultants Co3200-2492هنگ  کنگ

6ABC Ins Consultants Ltd2851-2581هنگ  کنگ
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 فهرست چند شرکت باربري مهم

تلفنمکاننام شرکتردیف

1Bentley Porter Novelli LtdWan Chai2827-2131

2Jackel Porter Co LtdTai Po2604-9977

3 Jackel Porter Records
Storage LtdSha Tin2331-8000

4Porter James MRepulse Bay2803-1283

 فهرست چند شرکت ترخیص کار گمرکی

تلفنآدرسنام شرکتردیف

1New Luen Sun Declare Serv Co New Luen Sun
Declare Serv Co2679  7082

2Timax Cargo Servs Co Ltd Camel Paint Bldg,
Kwun Tong 2790  9108

3 Luen Sun I & E Carco Declare
Serv Co

 Chau Tau, Yuen
Long San Tin2673  0967

4Long Rich Enterprises (HK) Ltd Wah Luen Ind
Centre, Sha Tin2602  3488

5Yuet Fung Declare Serv Co Hung Kiu San
Tsuen, Sheung Shui2679  7740

6Wide Scence Ind Ltd Cosmopolitan
Centre, Mong Kok2393  1872
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 فهرست شرکتهاي مهم مشاوره و تحقیقات بازاریابی

تلفنآدرسنام شرکتردیف

1New Point Marketing Limited Win Century
Centre, Mong Kok3428  5830

2Advance Mgt Consultants Ltd Eight Coml Tower,
Chai Wan2976 9300

3 Adwish Interactive Marketing
Ltd

 Wing Shan Tower,
Sheung Wan2543  0025

4Apac Information Mgt Ltd Sunshine Plaza,
Wan Chai2591  6863

5Aqueous Communications Ltd
 Aqueous 

 Communications
Ltd

2641  9382

6Astrology Research Institute Ltd Hollywood Centre,
Sheung Wan2851  9202

 وب سایتهاي اینترنتی شرکتهاي نمایشگاه هاي هنگ  کنگ

وب سایتنام شرکتردیف

http: www.tdctrade.comشوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ1
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 فهرست چند شرکت زنجیره اي بازرگانی

آدرستلفننام شرکتردیف

1 ISA Fashion Boutique
Internatl Ltd2366 5820 Alpha Hse, Tsim

Sha Tsui

2 Choi Wan Chinese Prods Co
Ltd2750 5710

 Mkt Choi Wan
 Est, Ngau Chi

Wan

3Wing on2856 0333 King's Rd, 395
North Point

4 Chun Chun Emporium Ltd2529 1255 Swatow St, 26
Wan Chai

5 Chung To Chinese Prods Co
Ltd2474 5635

 Kwong Wah
 Centre, Yuen

Long

6CRC Dept Store Ltd8100 9820 China Resources
Bldg, Wan Chai

 فهرست چند شرکت مهم صنعتی، بازرگانی، کشاورزي

تلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

1King's Security Systems Ltd3028  2770تولید قطعات تلویزیون

2Elbex Video (HK) Ltd تولید قطعات
7608  2798تلویزیون هاي مدار بسته

3Golden Casting Company6233  2759تجهیزات اولتراسونیک
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4 Forward Technology
Industries Ltd

فناوري هاي الکترونیکی 
2263 2416نوین

5Asian Dragon Imp Exp Co2311  2571صادرات و واردات
6Broadway Imp & Exp Co0321  2565صادرات و واردات

7 Chang Shing (HK) Imp & Exp
Co6113  2646صادرات و واردات

8 B E L Agricultural
Development Co Limited5566  2798توسعه کشاورزي

9 Chaoda Modern Agriculture
(Holdings) Ltd0814  2570کشاورزي مدرن

 فهرست هتلهاي چند شهر مهم هنگ  کنگ

تلفنمکاندرجهنام هتلردیف

1JW Marriot8366-2810-852هنگ  کنگ5 ستاره

2Ritz Carlton5 ستارهCentral District852-2877-6666

3Queen's Hotel5 ستارهSheung Wan852-3165-8788

4 Conrad Hotel Hong
Kong5 ستارهQueensway852-2521-3838

5Langham Hotel5 ستارهTsim Sha Tsui852-2735-1133

6Island Shangri-La5 ستارهQueensway852-2877-3838

7 Harbour Plaza
Metropolis4 ستارهHung Hom852-3160-6888
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8 Royal Pacific Hotel &
Towers4 ستارهTsim Sha Tsui852-2736-1188

9The Royal Garden4 ستارهTsim Sha Tsui852-2721-5215

10Lan Kwai Fong Hotel4 ستارهSheung Wan852-2311-6280

11Island Pacific Hotel3 ستارهSheung Wan852-2131-5908

12 Sheraton Hong Kong
Hotel5 ستارهTsim Sha Tsui852-2639-1111

13 Intercontinental
Hong Kong5 ستارهTsim Sha Tsui852-2721-1211

 فهرست آژانسهاي هواپیمایی در چند شهر مهم هنگ  کنگ

نمابرتلفننام آژانسردیف

1Goexpo Travel Ltd2851  11802850  6365

2 Kam Wing Travel Group
Limited  1649 19771649  0212

3Bliss Travel3175  38883182  9200

4Shoestring Travel Ltd2723  23062721  2085

5 Shaohua Travel Service (HK)
Limited2566  01332566  7326

6Holiday Tours & Travel Ltd2737  67982735  6878
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 فهرست بیمارستانهاي چند شهر مهم هنگ  کنگ

تلفنمکاننام بیمارستانردیف
1Hong Kong Adventist8888-3651 852ویکتوریا
2Baptist HospitalKowloon Tong852 2339-8888

3 Matilda and War
MemorialPeak852 2489-0111

4Canossa HpspitalPeak852 2522-2181

5 The Duchess of Kent
Childeren s HospitalPok Fu Lam852 2817-7111

6  Hong Kong Central
Hospital3141-2522 852ویکتوریا

7St. Paul s HospitalSo Kon Po852 2890-6008
8Kowloon Hospital7111-3129-852کولون

9 Alice Ho Miu Ling
Nethersole HospitalTai Po852-2689-2000

10 Canossa Hospital
((CaritasMid-levels852-2522-2181

11Castle Peak HospitalTuen Mun852-2464-3129
12Evangel HospitalMa Tau Wai852-2711-5221

 فهرست آژانسهاي اتومبیل کرایه اي در چند شهر مهم هنگ کنگ

تلفنمکاننام آژانسردیف

1Honor Car Rental Holdings Co Ltd7979-2355-852هنگ  کنگ

2Speedy Service Car Rental Company2944-2671-852هنگ  کنگ

3Empire Car Rental Co1899-3525-852کولون
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4HK Car Rental4440-2330-852هنگ  کنگ
5HK Car Rental Centre 0541-2341-852هنگ  کنگ

 فهرست چند آژانس امالك در شهرهاي کولون و ویکتوریا

تلفننام آژانسردیف
1Ka Lok Property Agts852-2557-3220
2Kar Fook Property Agts Co852-2382-7227
3King Wah Property Agts Co852-2535-5733
4Park View Property Agts Co852-2806-8282
5Professional Property Agts Co852-2468-3311
6Tung Yick Property Agents852-2558-9908

 فهرست میلیاردرهاي هنگ  کنگی در سال 2007 بر اساس لیست فوربس

ثروت خالص (میلیارد دالر)نام میلیاردررتبه در جهان
11Li Ka-shing5.26

23Raymond Kwok, Thomas and Walter9.19

29Lee Shau Kee19

 نشانی سفارت خانه جمهوري اسالمی ایران در هنگ  کنگ

نمابرتلفننشانینمایندگی

سرکنسولگري 
جمهوري 

اسالمی ایران

 Unit 3202 - 03, 32.F, Office
 Tower, Convention Plaza, 1
 Harbour Road, Wan Chai,

Hong Kong

852-28458002852-28458001

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


150 / راهنماي تجارت با کشور هنگ کنگ

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش سوم: پیوستها / 151

منابع و مآخذ
1. آمار گمرك جمهوري اسالمی ایران طی سالهاي  1375-85.

2. پاکدامن، رضا، مدیریت قراردادهاي بین المللی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1384سایت اداره اطالعات مرکزي 
 www.cia.gov :آمریکا

 www.citypopulation.de :3. سایت اطالع رسانی نحوه پراکندگی جمعیت در کشورها

 www.english.gov.cn  :4. پورتال دولت مرکزي چین

 www.gov.hk :5. سایت دولت منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ

 www.mfa.gov.ir :6. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران

www.wikipedia.org :7. سایت ویکی پدیا

www.iccim.org :8. سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 www.hongkongpatentagency.com :9. سایت اداره حق انحصاري اختراع هنگ  کنگ

 www.ipd.gov.hk :10. سایت اداره مالکیت فکري هنگ  کنگ

 www.hkifa.org.hk :11. سایت انجمن صندوق هاي سرمایه گذاري هنگ  کنگ

www.doingbusiness.org :12. سایت اطالع رسانی نحوه راه اندازي کسب و کار جدید

 www.state.gov :13. سایت وزارت خارجه آمریکا

 www.investhk.gov.hk :14. سایت اداره توسعه سرمایه گذاري هنگ  کنگ

 www.passportandvisas.com :15. سایت اطالع رسانی ویزاي تجاري هنگ  کنگ

 www.traveldocs.com :16. سایت اطالع رسانی انواع ویزاهاي هنگ  کنگ

www. visarite.com :17. سایت اطالع رسانی ویزاي تجاري هنگ  کنگ

 www.tripadvisor.com :18. سایت اطالع رسانی در خصوص مسافرت و اقامت در هنگ  کنگ

 www.ird.gov.hk :19. سایت اداره درآمد داخلی هنگ  کنگ

 www.doingbusinessinhongkong.com :20. سایت اطالع رسانی انواع و نحوه ثبت شرکتها

 www.customs.gov.hk :21. سایت اداره وضع مالیات و گمرك هنگ  کنگ
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 www.apecsec.org.sg :22. سایت سازمان همکاري اقتصادي کشورهاي آسیا اقیانوسیه

 www.tdctrade.com :23. سایت شوراي توسعه تجارت هنگ  کنگ

 www.info.gov.hk.hkma :24. سایت بانک مرکزي هنگ  کنگ

 www.hketousa.gov.hk :25. سایت ادارات تجارت و اقتصاد هنگ  کنگ در آمریکا

 www.hong-kong-hotels.ws :26. سایت اطالع رسانی هتلها و مراکز تفریحی و ورزشی

27. سالنامه آمار بازرگانی خارجی گمرك جمهوري اسالمی ایران 

28. مجموعه گزارشات بانک جهانی در خصوص منطقه اجرایی ویژه هنگ  کنگ، سال 2007

29. مجموعه گزارشات صندوق بین المللی پول، دولت منطقه هنگ  کنگ، سال 2007

30. گزارشات مختلف در خصوص شرایط اقتصادي و اجتماعی هنگ  کنگ، بانک جهانی، سال 2006 

31. مجموعه مستندات در خصوص خدمات اداره  درآمد داخلی، دولت هنگ  کنگ، سال 2007

32. مجموعه گزارشات بررسی بازار بورس هنگ  کنگ، سازمان بورس اوراق بهادار هنگ  کنگ، سال 2007
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