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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: 978-964-468-240-7
راهنماي تجارت با کویت

شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجریان طرح: مصطفى مسعودى، لیال مواسات 
مدیرهنري: فرشته سعیدا

شناسنامه کتاب:
چاپ اول: 1389
تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

ویرایش، صفحه آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي 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

مسعودى، مصطفى،  1364 - ، مجرى پژوهش: سرشناسه

: عنوان و نام پدیدآور
راهنماى تجارت با کویت/ پدیدآورندگان سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت بازاریابى 
و تنظیم روابط سازمان؛ مجریان طرح مصطفى مسعودى، لیال مواسات؛ مدیر طرح رضا 

توفیقى.
تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانى،   1389.: مشخصات نشر

  148 ص.: مصور (رنگى)، جدول، نمودار.: مشخصات ظاهرى
  40000 ریال :  7-240-468-964-978: شابک

فیپا: وضعیت فهرست نویسى
ایران -- بازرگانى -- کویت -- راهنماها: موضوع
کویت -- بازرگانى -- ایران -- راهنماها: موضوع
کویت: موضوع

مواسات، لیال ،  1357 -  ، مجرى پژوهش: شناسه افزوده
توفیقى، رضا،  1343 - : شناسه افزوده
سازمان توسعه تجارت ایران. معاونت بازاریابى و تنظیم روابط: شناسه افزوده
شرکت چاپ و نشر بازرگانى: شناسه افزوده

 HF3770//2ى7ك93 1389 : رده بندى کنگره
 095505367/382: رده بندى دیویى

 9 4 0 6 3 1 2 : شماره کتابشناسى ملى
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

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

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضایت مشتري و بازار داده است. این وضعیت، پارادایم حاکم بر 
روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغییر داده و نقش تعیین کننده بازار و فرصت ها و 
محد ودیت هاي آن را به جاي تولید و فرصت ها و محدودیت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرور ت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخش هاي 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، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیت ها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیل هاي 
مربوط به فرصت هاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمان ها باید عناصر 

غیرقابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
به  کنترل  غیرقابل  عناصر  وسیله  به  نامطمئن  شرایط  کار،  و  کسب  محیط هاي  تمام  در 
وجود می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن 
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اضافه 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 ساخت ها،  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 
شده است. به این جهت و در راستاي حمایت از شرکت هاي ایرانی، براي ورود و کسب 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتاب هایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتاب ها 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 
نسبتاً سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
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.
در پایان الزم می دانم از همکاري همه دست اندرکاران تهیه و تولید مجموعه کتاب هاي 
حاضر به ویژه جناب آقاي رضا توفیقی، «معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان» و کلیه 
کارشناسان سازمان که با این مجموعه همکاري نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. 
همچنین از سرکار خانم فرشته  سعیدا و همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی به خاطر 

تالش هاي ایشان در طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             بابک افقهی   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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در این بخش، اطالعات پایه  اي کشور کویت شامل موقعیت 
جغرافیایی، مساحت، همسایگان، جمعیت، شهرهاي مهم، 

واحد پول و تفاوت زمان با ایران ارایه می  شود.  

 نام رسمی کشور 
کویت1 

 موقعیت جغرافیایی
و  آسیا  قاره  غربی  جنوب  در  کویت 
این  دارد.  قرار  خاورمیانه  منطقه  ي  در 
کشور از راه زمینی با کشورهاي عراق 
و عربستان و از راه آبی با خلیج فارس 

و ایران هم  مرز است.

 مساحت
وسعت خاك کویت برابر با 17,818کیلومتر مربع است، که از این لحاظ صد و پنجاه و 
هفتمین کشور جهان به شمار می  رود. همه  ي مساحت این کشور خشکی بوده و آب  ها 

1. Kuwait

اطالعات پایه

ت 
م، 
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سهمی در خاك این سرزمین ندارند.  

 همسایگان
این کشور از شمال و غرب 240 کیلومتر با عراق، 
از جنوب و جنوب غرب 222 کیلومتر با عربستان 
و از شرق نیز 499 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس 

دارد. 

 جمعیت
 2/8 با  برابر  کشور  این  جمعیت  میالدي،   2009 سال  آمار  اساس  بر 
میلیون نفر است، که از این نظر صد و سی و نهمین کشور جهان به 

شمار می  رود. 
در این کشور بیش از یک میلیون نفر خارجی نیز هستند که در آمار 
جمعیت کویتی  ها به آن اشاره نشده است. شکل روبرو نماد ملی این 

کشور است.

 شهرهاي مهم
شهر بندري کویت1 پایتخت و مهم ترین شهر این 
کشور است که در ساحل غربی خلیج فارس قرار 

دارد. 
الشویخ2،  بندر  کشور  این  عمده  شهرهاي  دیگر 

االحمدي3، الجراع4، حولی 5و السالمیه6 هستند. 

1. Kuwait
2. AL-Shwaykh
3. Al-Ahmadi
4. Al-Jarah
5. Hawalli
6. Al-Salmiya
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 واحد پول 
واحد پول این کشور، دینار1 است. هر دینار 
به هزار فلس تقسیم می  شود. در ماه آگوست 
سال 2010 میالدي، یک  دالر آمریکا  برابر با 
0/2865 دینار کویت و هر دینار کویت برابر 

با  34,282 ریال ایران بوده است.

 50 فلسی،   100 کشور  این  رایج  سکه  هاي 
و  فلسی   5 و  فلسی   10 فلسی،   20 اسکناس  هاي رایج 250 فلسی (یک  چهارم فلسی، 

دینار)، 500 فلسی (نیم دینار)، یک، 5، 10 و 20 دیناري است.

 تفاوت زمان با ایران
ساعت بین  المللی این کشور نسبت به ساعت گرینویچ سه ساعت جلوتر (3GMT+) و 
از ایران نیم ساعت عقب  تر (0/5-) است. در نیمه نخست سال که ساعت در ایران یک 
ساعت به جلو برده می شود، اختالف زمانی شهر کویت با تهران منفی یک و نیم (1/5-) 

می شود. 

 

1. Kuwaiti Dinar
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در این فصل محیط  هاي سیاسی و قانونی کویت به صورت جداگانه بررسی می شود. در 
بخش محیط سیاسی تاریخچه، نوع و ارکان اصلی حکومت، قانون اساسی، قواي سه  گانه ي 

مجریه، مقننه و قضاییه، میزان ریسک سیاسی و گروه هاي بانفوذ مطالعه می شود.  
و  ثبت  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  قانونی،  محیط  بخش  در 
راه اندازي شرکت ها، قوانین بانکی، ارزي، مالیاتی و سرمایه  گذاري و عضویت در سازمان  هاي 

بین  المللی، پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بیان می  شود. 

1. محیط سیاسی
در این بخش، تاریخچه  ي کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رییس و ارکان اصلی کشور، 

میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه  هاي بانفوذ سیاسی بررسی می شود.  

1-1. تاریخچه ي حکومت  
میالد،  از  پیش  سال  هزار  سه  به  نزدیک  کویت  امروزي  سرزمین 
یکی از شهرهاي سرزمین بین  النهرین بوده است. گمان می رود که 
در قرن هجدهم قبیله  ي انیزه1 در منطقه  ي کنونی کویت و شمال 

عربستان ساکن شده باشد.
این منطقه در سال 1756 میالدي به صورت یک شیخ  نشین خودمختار درآمد. عبدالرحیم 
الصباح اولین شیخ کویت شد و خاندان وي تا امروز این کشور را اداره می کنند. در قرون 

1. Anizah Tribe

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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در  عثمانی  امپراتوري  سایه  ي  زیر  در  شیخ نشینی  سیستم  میالدي،  نوزدهم  و  هجدهم 
کویت ادامه یافت. کویت در سال 1897 میالدي و با گسترش نفوذ انگلیسی  ها در منطقه 

خاورمیانه تحت  الحمایه این کشور درآمد. 
نفت در سال 1930 میالدي در کویت کشف شد و پس از آن مشخص شد که بیست درصد 
ذخایر نفتی جهان در این کشور است. در سال 1946 میالدي کویت به دومین صادرکننده 
نفت در جهان تبدیل شد. در سال 1961 میالدي انگلیس به تحت الحمایگی کویت پایان 

داد و این کشور در نوزدهم ژوئن 1961 میالدي اعالم استقالل کرد. 
در دسامبر 1961 برگزاري نخستین انتخابات در کویت منجر به تشکیل مجلس موسسان 
شد که وظیفه  ي بررسی و تصویب قانون اساسی را داشتند. در جوالي 1963 میالدي و 
در زمان حکومت عبداهللا السالم الصباح، مجلس ملی کویت با پنجاه عضو تشکیل و شیخ 
صباح السالم الصباح برادر امیر کویت به نخست  وزیري منصوب شد. عبداهللا السالم الصباح 
مورد عالقه  ي مردم کویت بود و تا سال 1965 میالدي زمام امور این کشور را به دست 
داشت، پس از وي برادرش شیخ صباح السالم الصباح به حکومت رسید. شیخ صباح السالم 
الصباح در دسامبر 1977 میالدي درگذشت و شیخ جابر االحمد الجابر الصباح زمام کشور 

را به دست گرفت. 
در ژانویه 2006 میالدي امیر شیخ جابر درگذشت و پسر عمویش، شیخ صباح االحمد 
الجابر الصباح امیر کویت شد. در نهم فوریه 2006 میالدي شیخ نواف االحمد الجابر الصباح 
به عنوان ولیعهد و در سوم آوریل 2007 میالدي شیخ ناصر المحمد االحمد الصباح نیز به 

عنوان نخست  وزیر انتخاب شدند. 
امیر  سوي  از  که  استان داري  توسط  آنها  از  یک  هر  که  است  استان  شش  داراي  کویت 
در  منطقه  کشورهاي  میان  در  کویت  سیاسی  ساختار  می  شود.  اداره  می  شوند،  منصوب 
یک چارچوب عربی و خلیجی به الگوي سیاسی دمکراسی غربی نزدیک  تر است. در میان 
کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس مردم کویت از آگاهی، رشد سیاسی و سطح علمی 

خوبی برخوردارند. 
موقعیت جغرافیایی و اقتصادي کویت از دالیل تاثیرپذیري شدید کویت از حوادث خارجی 
همسایگی  در  و  فارس  خلیج  غربی  شمال  در  کشور  این  گرفتن  قرار  می  رود.  شمار  به 
کشورهاي عربستان و عراق و نیز نزدیکی آن به ایران، جایگاه ویژه  اي به لحاظ ژئوپولوتیکی 
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براي کویت ایجاد کرده است. 

در قرن بیستم که نفت بیش از پیش اهمیت و نقش سیاسی 
یافته است، کشورهاي داراي نفت بیش تر از هر زمان دیگري 
در معرض تاثیرپذیري از رخدادهاي سیاسی جهان قرار دارند.

رخدادهاي  در  نمی  تواند  نفت  دارنده  کشورهاي  از  یک  هیچ 
جهان بی  طرف و خنثی بماند، چرا که آنها منبعی را در اختیار دارند که می  تواند کشوري 
را به قدرت برتر تبدیل کند و یا چرخ  هاي ترقی پیشرفت کشور دیگري را از حرکت باز 

دارد.

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
نوع حکومت رسمی این کشور امیرنشین موروثی است. امیر در این 
کشور مقام اول سیاسی و حکومتی به شمار رفته و تصمیم گیرنده 
کلیدي در همه  ي امور مهم و کالن کشور است. در واقع می  توان 
دست  در  کشور  این  در  را  قدرت  صباح  آل   خانواده  ي  که  گفت 

دارد.

1-2-1. قانون اساسی
قانون اساسی کویت مهم ترین سند قانونی این کشور است که در یازدهم نوامبر سال 1962 
میالدي به تصویب رسید. در شانزدهم می سال 2005 میالدي قانون اساسی این کشور 
مورد بازنگري قرار گرفت و ویرایش تازه  اي از آن به اجرا درآمد. بر پایه  ي قانون اساسی 
جدید این کشور، همه  ي افراد باالي 21 سال که بیست سال در این کشور اقامت داشته 
باشند، می  توانند در انتخابات شرکت کنند. افراد نظامی و نیروهاي پلیس نمی  توانند راي 

بدهند. هم چنین بر اساس این قانون، زن  ها نیز می  توانند در انتخابات شرکت کنند. 
به موجب قانون اساسی کویت، حکومت در خاندان آل صباح موروثی بوده و این شیخ نشین 
مرکب از قواي سه  گانه  ي مقننه، قضاییه و مجریه است. یک شوراي مشورتی امیر کویت را 

در امور مملکتی یاري می  کند. 
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1-2-2. قوه مجریه
از 29 ژانویه 2006 میالدي تا کنون (سال 2010 میالدي) 
امیر صباح االحمد الجابر الصباح1،  حاکم این کشور است.

شیخ نواف االحمد الجابر الصباح نیز از هفتم فوریه 2006 
ولیعهد کویت است.

نخست  وزیر رییس دولت کویت است. شیخ ناصر المحمد 
االحمد الصباح2 از سوم آوریل 2007 تاکنون این سمت 
انتخاب  نخست  وزیر  را  کابینه  اعضاي  دارد.  عهده  بر  را 
می کند و پس از آن باید به تایید امیر نیز برسند. انتخاب 

نخست  وزیر توسط امیر کویت انجام می  شود.

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

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

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


بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 21

1-2-3. قوه مقننه

پارلمان کویت یا مجلس امت کویت نهاد اصلی قانون  گذار در این کشور به شمار می  رود. 
و  دارد  کرسی  پنجاه  کویت  مجلس 
مدت  براي  مردم  راي  با  آن  نمایندگان 
آخرین  می  شوند.  انتخاب  سال  چهار 
می  شانزدهم  در  کویت  مجلس  انتخابات 
2009 برگزار شده است و انتخابات بعدي 
در سال 2013 میالدي برگزار خواهد شد. 
 2009 سال  از  الخرافی1  جاسم  شیخ 

میالدي رییس مجلس کویت است.

1-2-4. قوه قضاییه
قانون قضایی کویت بر پایه  ي سیستم حقوق مدنی و شریعت اسالمی بنا شده است. این 
کشور تاکنون مرجعیت دیوان داوري بین  المللی2 را نپذیرفته است. دیوان عالی استیناف از 

نهادهاي اصلی داوري و قضاوت در کویت به شمار می  رود. 
در حال حاضر، امیر کویت صباح االحمد الجابر الصباح، رییس قوه قضاییه نیز می باشند.

«دیوان عالى استیناف» بخشی از قوه قضاییه این کشور است. این دادگاه براي نخستین بار 
در سال 1959 میالدي در کویت ایجاد شد. امیر کویت داراي حق بخشش در کلیه موارد 

قضایی، به صالح دید خود است.

1-3. وضعیت ریسک سیاسی
بر اساس ارزیابی هاي انجام شده توسط مراجع بین المللی، کویت در میان کشورهاي منطقه 
ضمانت  صندوق  که  ارزیابی هایی  برابر  است.  برخوردار  باالیی  نسبی  ثبات  از  خاورمیانه 
1. Jassem Al-Kharafi
2. International Court of Juristiction (ICJ)
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صادرات ایران انجام داده، این کشور در طبقه بندي ریسک، رتبه ي دو را داراست و سقف 
اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) براي این کشور معادل هشتاد میلیون دالر و براي 
اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي دو سال) معادل صد و شصت میلیون دالر است.

1-4. افراد و  گروه هاي با نفوذ
کشور  در  گروه  بانفوذترین  و  قدرت مندترین  کویت،  حاکمان  عنوان  به  آل صباح  خاندان 

امارات هستند. 
و   دسته  ها  گوناگونی  رو،  همین  از  و  است  اندك  جمعیت  با  امیرنشین  کشوري  کویت 
امیر  خاندان  به  وابسته  که  حاکم  گروه  واقع  در  ندارد.  وجود  آن  در  سیاسی  گرایش هاي 
کویت می  باشد در بیشتر امور سیاسی و حکومتی فعال هستند و جزو افراد بانفوذ در این 

کشور محسوب می شوند.

2. محیط قانونی
ثبت  سرمایه  گذاري،  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  بخش،  این  در 
قانونی  مشوق  هاي  و  معافیت  ها  مالیاتی،  و  ارزي  بانکی،  قوانین  شرکت  ها،  راه  اندازي  و 
سرمایه گذاري و عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 

تجاري بیان می  شود.

2-1. حقوق مالکیت 
در قوانین سرمایه گذاري این کشور، سرمایه گذار خارجى مجوز در اختیار داشتن 49 درصد 
مالکیت شرکت کویتی را داشته و 51 درصد باقی مانده باید در مالکیت یک شریک کویتی 

باشد. 
ایجاد منطقه بزرگ آزاد تجاري در بندر الشویخ در سال 1998 میالدي، یکی از برنامه  هاي 
دولت کویت در سال  هاي گذشته بوده است. بر این اساس مزایاي زیر براي سرمایه  گذاران 

خارجی در نظر گرفته شده است: 
 معافیت از پرداخت مالیات. 
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 امکان تبادل آزاد سرمایه. 
 تضمین صد درصد مالکیت خصوصی. 

در کشور کویت شرکت در مناقصات براي همه  ي اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. یک 
سازمان قانونی به نام کمیته مناقصات مرکزي1 کویت مسئول هماهنگی مناقصات است.  

سیاست آزادسازي اقتصادي و برنامه هاي اصالحات اقتصادي دولت کویت در دهه گذشته، 
به رشد اقتصادي در این کشور منجر شده است. از این رو دولت بستر مناسبی را براي 
حمایت از بنگاه هاي کوچک و متوسط و پشتیبانی از صنعت و خدمات ایجاد کرده است. 

2-2. قانون مالکیت فکري
فکري2  مالکیت  جهانی  سازمان  به  میالدي  سال 1998  جوالي  چهاردهم  در  کشور  این 
پیوسته است. سازمان جهانی مالکیت فکري داراي معاهده ها و پیمان هاي زیادي است که 
هر یک از آنها از انواع حقوق مالکیت معنوي مانند کپی  رایت و ... دفاع می  کند، ولی با وجود 
پیشرفت اجتماعی و فرهنگی کویت نسبت به دیگر کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس، 
این کشور تاکنون هیچ یک از پیمان  هاي زیرمجموعه  ي این سازمان جهانی را امضا نکرده 

است و بسیاري از حقوق معنوي در حال حاضر در این کشور مورد حمایت نیست.  

2-3. قانون سرمایه گذاري 
بر اساس قانون جدید سرمایه گذاري خارجی کویت،  معافیت صد درصد عوارض دولتی به 

خارجیان براي مدت ده سال داده می شود.
براي جذب سرمایه گذاري خارجی دفتري با نام «دفتر سرمایه گذاري خارجی» در وزارت 
بازرگانی کویت ایجاد شده که در زمینه ي اطالع رسانی و دادن خدمات به سرمایه گذاران 

خارجی فعالیت می کند.
جذب  دفتر  به  پروژه  مستندات  باید  کویت  کشور  در  مستقیم  سرمایه گذاري  براي 
و  مشارکت  با  می توان  صورت  این  غیر  در  شود.  فرستاده  کویت  خارجی  سرمایه گذاري 

1. CTC
2. WIPO (World Intellectual Property Organization)
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کفالت یک شرکت معتبر کویتی، اقدام به سرمایه گذاري یا اجراي پروژه در کویت نمود که 
این مساله نیازمند پیمودن مراحل پیچیده ي اداري کویت است. 

هم زمان با افزایش درآمدهاي نفتی کویت، دولت این کشور صندوق هاي جدیدي به نام 
«صندوق نسل هاي آینده» تاسیس کرده که بر اساس قانون، ساالنه مبلغ ده درصد از کل 
درآمد کشور در آن سرمایه گذاري می شود. هم اکنون میزان سرمایه ي این صندوق بیش از 

هفتاد میلیارد دالر است.  

2-4. مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب  وکار) 
آغاز فعالیت یک شرکت در کویت نیازمند طی مراحل سیزده  گانه و ارایه مستندات مورد 
نیاز به ادارات دولتی از جمله اداره ثبت شرکت ها، اتاق بازرگانی و صنعت، شهرداري و 
وزارت کار و امور تامین اجتماعی این کشور است. مراحل ثبت شرکت جدید در کویت در 

جدول شماره ي 1 ارایه شده  است.

جدول 1: مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب و کار)

شماره 
مدت عنوان مرحلهمرحله

هزینه هاي الزمزمان الزم 

تکمیل فرم درخواست در اداره ثبت شرکت  ها در اول
بدون هزینهیک روزوزارت بازرگانی  براي ایجاد شرکت. 

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

دریافت معرفی  نامه از اداره ثبت شرکت  ها براي سوم
بدون هزینهیک روزبانک، شهرداري و اداره بررسی قضایی. 

سپرده  گذاري کم ترین سرمایه مورد نیاز در یک چهارم
بدون هزینهیک روزبانک و دریافت گواهی سپرده. 

پنجم
آماده کردن پیشینه  ي حقوقی یا جزایی 

سهام داران موسس براي انجام کارهاي رسمی ثبت 
تجاري شرکت. 

بدون هزینهدو روز

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

هزینه هاي الزمزمان الزم 

بدون هزینهیک روزدریافت گواهی غیررسمی از اداره ثبت شرکت  ها. هفتم

یک روزامضاي گواهی غیررسمی پیش از اعالن همگانی.هشتم
پانزده دینار براي ده 
برگ (هر برگ 1/5 

دینار)

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

بدون هزینهیک روزثبت شرکت در دفتر ثبت تجاري کویت.دهم

یک روزثبت در اتاق بازرگانی و صنعت کویت.یازدهم
65 دینار براي ثبت 
اولیه و سالیانه 55 
دینار براي تجدید 

عضویت

پانزده ثبت نام در اداره اطالعات شهري. دوازدهم
پنج دینارروز

باز کردن فایل کاري شرکت در وزارت کار و امور سیزدهم
اجتماعی کویت. 

پانزده 
بدون هزینهروز 

 www.doingbusiness.org

2-5. قوانین گمرکی
به  می  رود.  شمار  به  کویت  اقتصاد  بر  تاثیرگذار  کلیدي  و  اصلی  نهادهاي  از  یکی  گمرك 
آن  تعرفه  هاي  و  فرآیندها  بودن  مناسب  به  ویژه  اي  توجه  کشور  این  دولت  دلیل،  همین 
مناسبی  و  آزاد  نسبتاً  نظام  از  خود  گمرکی  سازوکارهاي  در  کویت  کلی،  طور  به  دارد. 
پیروي می کند. مقامات گمرك این کشور براي واردات بسیاري از کاالها ممنوعیتی برقرار 

نکرده اند و در کل مقررات گمرکی کویت سهل  گیرانه است. 
تعرفه  هاي گمرکی این کشور معموالً در سه دسته  ي چهار درصد، هشت درصد و باالتر از 

هشت درصد اعمال می  شود.  
کویت با دیگر کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس، پیمان همکاري اقتصادي منعقد 
تجاري  روابط  گسترش  براي  مشترك  بازاري  تاسیس  پیمان،  این  از  هدف  است.  کرده 

کشورهاي یادشده است. 
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یکسانی  گمرکی  حق  که  نمودند  توافق  پیمان  عضو  کشورهاي  میالدي  سال 2003  در 
بیشتر  براي  یادشده  گمرکی  حق  کنند.  وضع  عضو  کشورهاي  به  کاالها  واردات  براي  را 
کاالهاي وارداتی برابر با پنج درصد ارزش یا بهاي کاال است. واردات کاال به مناطق آزاد 
تجاري مشمول پرداخت حقوق گمرکی نیست. در این چارچوب، کاالهایی که بر اساس 
فرایند تولید در کویت از ارزش افزوده اي بیش از چهل درصد ارزش اولیه در هنگام ورود 
بدون  می توانند  کاالها  این  مالکان  می  روند.  شمار  به  داخلی  کاالهاي  باشند،  برخوردار 
پرداخت عوارض واردات کاال، محصوالت خود را به کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس 

صادر کنند.

2-6. قوانین بانکی
بانک مرکزي کویت1 از سال 1969 میالدي، یکی 
از نهادهاي نظارت  کننده بر سیستم پولی این کشور 
از  بسیاري  قانونی  و  حقوقی  دید  از  کویت  است. 
می کند.  رعایت  را  بانک داري  جهانی  استانداردهاي 
زمینه هاي  در  کشور  این  داخلی  مقررات  و  قوانین 
مالی و بانک  داري نسبت به دیگر کشورهاي منطقه 

پیشرفته  تر است.
بانک  هاي  دیگر  به  نسبت  کویت  مرکزي  و بانک  اختیارات  داراي  جهان  مرکزي 

آزادي عمل کمتري است، به  گونه  اي که تنها در ضرب سکه و چاپ اسکناس نقش دارد و 
تعیین کننده  ي سیاست  هاي پولی و مالی این کشور نیست. برخی از بانک هاي کویت شامل 

موارد زیر می شود:
National Bank of Kuwait 
Kuwait Finance House 
Burgan Bank 
Commercial Bank of Kuwait SAK  
Gulf Bank  (The Persian Gulf Bank) 

1. Kuwait Central Bank (KCB)
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هم  اکنون تعداد بانک  هاي کویت سیزده بانک و تعداد موسسات مالی و اعتباري سه موسسه 
پیشرفت  موجب  گذشته،  سال  چند  در  مالی  بازارهاي  ثبات  و  مالی  خوب  بنیه  ي  است. 

بانک  ها و نهادهاي مالی کویت شده است. 

2-7. قوانین ارزي
قوانین پولی و ارزي کویت توسط بانک مرکزي این کشور تدوین و اجرا می  شود. در کویت 
نقل و انتقال هر نوع ارز خارجی آزاد است و دولت این کشور قوانین سختی در این زمینه 
ایجاد نکرده است. دینار کویت مانند واحد پول دیگر کشورهاي صادرکننده نفت، وابستگی 
مستقیمی با دالر دارد. دینار کویت آزادانه قابل تبدیل است و نرخ برابري آن روزانه اعالم 

می  شود. 

2-8. قوانین مالیاتی 
کویت فاقد هرگونه سیستم مدون مالیاتی است. دولت این کشور به دلیل درآمد سرشار 
حاصل از فروش نفت و جمعیت اندك، تاکنون به دنبال کسب درآمد از طریق دریافت 

مالیات نبوده است. 
به همین دلیل،  دولت این کشور به یارانه فراوانی در زمینه هاي انرژي، آب و برق، حمل 
و نقل، بهداشت و درمان و ... می پردازد. می توان گفت که سیستم مالیاتی کویت نسبت 
به دیگر کشورهاي حوزه خلیج فارس بسیار خاص است و در آن انواع مالیات هاي بسیار 

اندکی تعریف شده است. 
دریافت  مالیات  خارجی  اقتصادي  فعاالن  و  شرکت ها  از  نیز،  کویت  آزاد  مناطق  در 

نمی شود. 

2-9. قوانین کنسولی 
بر اساس قوانین کنسولی، شهروندان خارجی براي ورود به کشور کویت باید روادید بگیرند. 
سفارت کویت در تهران، به شهروندان ایران خدمات کنسولی ارایه می کند. براي دریافت 

روادید گردشگري کویت مدارك زیر مورد نیاز است:
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 گذرنامه با دست کم شش ماه اعتبار. 
 فرم پر  شده ي درخواست روادید به امضاي متقاضی. 

دو قطعه عکس رنگی 6×4  با زمینه ي سفید. 
 برگه ي توضیح شرایط، دالیل و مقاصد سفر. 

 کپی بلیت برگشت و رزرو هتل. 
براي دریافت روادید بازرگانى نیز مدارك زیر مورد نیاز است:

 گذرنامه با دست کم شش ماه اعتبار. 
دو قطعه عکس رنگی 6×4  با زمینه ي سفید. 

 کارت بازرگانى.
 نامه از اتاق بازرگانى.

 مدارك و مستندات شرکت.
هزینه پرداخت شده براي دریافت روادید، غیرقابل برگشت است. 

براي هرگونه مسافرت به این کشور بهتر است، به نکات زیر توجه شود: 
 مراقب اشـیاي ارزش مند و مدارك مسـافرتی خود باشید و اصل گذرنامه خود را در 

صندوق امانت  هاي هتل یا محل زندگی خود در این کشور نگهداري کنید.
 اگر به هر دلیل توسـط پلیس محلی بازداشت شدید، از مامورین بخواهید به استناد 
ماده ي 36 کنوانسـیون وین درباره ي امور کنسولی، سـریعًا سفارت یا نزدیک ترین 

نمایندگی یا سرکنسول گري ایران را از موضوع آگاه سازند. 
 اگر به زبان عربی و یا انگلیسـی آشـنایی ندارید، از امضاي هرگونه اوراق و اسـناد 
خـودداري کنید. البته افراد در این کشـور تحت حاکمیت قوانین محلی هسـتند و 
وظایـف نمایندگی ایران مبنی بر ارایه ي خدمات کنسـولی، بـه معناي نقض قوانین 

کشور میزبان نیست. 
 از نوشـیدن آب غیرجوشـیده و حتـی آب لوله  کشـی خـودداري کنیـد. تنها آب 
جوشـیده یا تصفیه شـده بنوشـید، هم چنین می  توانید از آب معدنی در بطري  هاي 

آماده استفاده کنید.
1. Gauteng
2. Commissioner
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 پیشـنهاد می  شـود هنگام سـفر به این کشـور از تسـهیالت مربوط به بیمه مسافر 
استفاده کنید. 

و موافقت نامه  هاي تجاري 3. عضویت در سازمان  هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي 
تجاري  موافقت نامه هاي  و  اقتصادي  پیمان هاي  بین  المللی،  سازمان هاي  در  کشور  این 

بسیاري عضویت دارد.

3-1. عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
این کشور عضو یا ناظر سازمان هاي بین  المللی بسیاري ست. این سازمان ها عبارتند از:  

.  سازمان جهانی تجارت1 
. شوراي همکاري کشورهاي حاشیه خلیج فارس2 

 سازمان ملل متحد.
 بانک جهانی.

 صندوق بین  المللی پول.
 . اتاق بازرگانی بین  المللی3 

 سازمان جهانی گمرك.
. سازمان جهانی مالکیت فکري4 

 سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک). 
 بانک بین  المللی ترمیم و توسعه.

 کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد.
 سازمان بین  المللی استاندارد.

1. World Trade Organization (WTO )
2. Gulf Cooperation Council 
3. ICC
4. World Intellectual Property Organization (WIPO )
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 سازمان جهانی گردشگري.
 سازمان جهانی هوشناسی.
 سازمان بین المللی توسعه .

 سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو).
 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد.

 آژانس بین  المللی انرژي اتمی.
 پلیس بین الملل.

 سازمان بین المللی مهاجرت.
 سازمان جهانی کار.

 فدراسیون جهانی اتحادیه  هاي کارگري.
 سازمان بهداشت جهانی. 

 بنگاه مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی.
 بانک توسعه اسالمی.

 بانک توسعه اقتصادي عرب.
. اتحادیه اقتصادي آفریقاي مرکزي1 

 سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو).
 سازمان بین  المللی هواپیمایی کشوري (آیکائو).

 صندوق بین المللی توسعه کشاورزي. 
 سازمان جلوگیري از کاربرد سالح  هاي شیمیایی. 

 فدراسیون بین المللی سازمان هاي صلیب سرخ و هالل احمر. 
 کمیته بین  المللی المپیک. 

 اتحادیه جهانی پست. 
 سازمان جهانی ماهواره  هاي مخابراتی.

1. Central Afriqa Economical Union (CAEU)
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 اتحادیه ارتباطات راه دور بین  المللی.
 آژانس تضمین سرمایه گزاري چند جانبه. 

 سازمان کنفرانس اسالمی. 
 کنفرانس صلح آفریقا. 

این کشور هم چنین یکی از اعضاي جنبش غیرمتعهدها1 است. کویت به گروه G-77 نیز 
پیوسته است.

نرخ  کشور  این  است.  شده  تجارت  جهانی  سازمان  عضو  میالدي   1995 سال  از  کویت 
دریافت  جهان  کشورهاي  از  کاالها  بیشتر  واردات  براي  را  درصدي  پنج  تعرفه  متوسط 

می  کند. 

3-2. عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
امروزه عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري، از اهمیت بسیار باالیی 
در تجارت بین الملل برخوردار است. یکی از اهداف موافقت نامه هاي تجاري بین کشورها، 
رساندن تعرفه هاي گمرکی به حد صفر است. عدم عضویت در این پیمان ها و موافقت نامه ها، 

به معناي محروم شدن از منافع این موافقت نامه ها به ویژه در زمینه ي صادرات است. 
کویت عضو برخی از پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه  اي است. این 

پیمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:
. صندوق توسعه ي اقتصادي و اجتماعی عرب2 

. صندوق پول عرب3 
. منطقه ي تجارت آزاد پان - عرب4 

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

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

کویت همچنین به اتحادیه گمرکی و ناحیه آزاد تجاري شوراي همکاري خلیج فارس نیز 
پیوسته است و با دیگر کشورهاي عربی این پیمان همکاري اقتصادي و بازرگانی دارد. 

3-3. عضویت در اتحادیه هاي گمرکی
فارس  خلیج  همکاري  شوراي  شش  جانبه  گمرکی  اتحادیه ي  اعضاي  از  یکی  کشور  این 
است. بر این اساس، از سال 2003 میالدي عوارض گمرکی یکسانی در مبادالت کاال و 
خدمات بین کشورهاي عضو، شامل عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان اعمال 

می  شود. 
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در این فصل به مطالبی هم چون دین، زبان، عالیق و الگوي زندگی و مصرف، نهادهاي 
اجتماعی و دینی، رسانه ها، عادات خرید و مصرف، تعطیالت، اعیاد و جشن ها، دیدگاه کلی 
نسبت به ایران، فرهنگ مذاکره، نقش هدایا و سوغات، ارزش هاي غالب و آداب و رسوم 

خاص مردم کویت پرداخته می  شود.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست با ارکان اصلی تشکیل دهنده ي فرهنگ کشور کویت، هم چون دین 

و زبان و سپس با آداب و رسوم کلی مردم این کشور آشنا می  شویم. 

1-1. دین
اسالم  آیین  پیروان  را  کویت  جمعیت  بیشتر 
مردم  از  درصد   85 حدود  در  می  دهند.  تشکیل 
مسیحی،  نیز  درصد   15 و  مسلمان  کشور  این 

کلیمی و زرتشتی هستند. 
دین  کویت  اساسی  قانون  دوم  ماده  اساس  بر 
رسمی کشور اسالم است و شریعت اسالمی منبع 

اصلی براي قانون  گذاري است. شئونات اسالمی در کویت بیش از دیگر کشورهاي منطقه 
رعایت می  شود. افزون بر بر مراکز دینی دولتی، مراکز اسالمی مردمی نیز در این کشور 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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فعال هستند.

1-2. زبان
زبان رسمی این کشور عربی است. همچنین زبان انگلیسی نیز کاربرد فراوانی دارد و به 
ویژه در جلسات رسمی، رایزنی  ها و نشست  هاي بازرگانی استفاده می  شود. در کویت به 
دلیل وجود ریشه  هایی از فرهنگ ایرانی و حضور شمار زیادي از ایرانیان، زبان فارسی نیز 

در گفت  وگوهاي برخی از مردم استفاده می  شود. 

1-3. الگوي زندگی
زندگی  الگوي  داراي  کویت  مردم 
خود  خاص  رفتاري  وی ژگی هاي  و 
هستند که در زیر به برخی از آنها 

اشاره می شود:
 کویت با توجه به جمعیت کم و 
تولید ناخالص ملی نسبتًا باال، 

از درآمد سرانه خوبی برخوردار است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی 
می  کند و بیش تر خانواده  ها از زندگی خوبی برخوردارند. 

 تجمـالت و تشـریفات یـک خرده  فرهنگ در میـان خانواده  هاي کویتی اسـت، که 
برگرفته از رفاه نسبی اجتماعی است. 

 ماهی  گیري و گردش با قایق و کشـتی از سـرگرمی  هاي برخی از مردم این کشـور 
است. 

 دولت کویت با توجه ویژه به سرمایه  گذارى در بخش جهانگردى و با افزایش امکانات 
رفاهـى مانند فـرودگاه و خدمات فرودگاهى، هتل  ها و رسـتوران  ها به دنبال جذب 
جهانگردان بیش تر و تبدیل این کشـور به یکـى از قطب  هاى جهانگردى در منطقه 
است. به همین منظور و در راستاى اجراى این سیاست توانسته امنیت باالیى را نیز 

براى مردم خود و شهروندان خارجى فراهم آورد.
 جرایم خیابانى در این کشـور بسـیار اندك است، در صورت دسـتگیرى مجرمین، 

مجازات سختى براى آنان در نظر گرفته شده و معموالً از کشور اخراج مى  شوند. 
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1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
فرهنگ مردم کویت ترکیبی از آیین  هاي بومی این کشور، سنت  هاي اسالمی و باورها و 
جلوه  هاي  از  بسیار  در  کشور  رسمی  دین  عنوان  به  اسالم  امروزه  است.  عربی  ارزش  هاي 

زندگی مردم نمود روشنی دارد. 
در کویت بیش از دویست مسجد وجود دارد، که 135 مسجد براي اهل سنت و نزدیک 
به  نزدیک  غیررسمی،  آمارهاي  برخی  اساس  بر  است.  شیعیان  ویژه  ي  نیز  مسجد  به 65 
حسینیه  میان 125  این  در  که  دارد  وجود  کویت  در  دیوانیه  و  تکیه  حسینیه،  هشتصد 
هستند.  یا حسینیه  هاي خانگی  دیوانیه  ها  نیز  بقیه  و  است  مجوز  داراي  و  رسمی  بزرگ، 

سخنرانی  ها و آیین  ها در حسینیه  ها به زبان  هاي عربی و فارسی است. 
مذهبی،  شخصیت هاي  بیشتر  می  گویند.  «دیوانیه»  گفتگو  و  مالقات  تاالر  به  کویتی  ها 
اجتماعی و سیاسی در منزل خود دیوانیه دارند. دیوانیه  ها محل مناسبی براي مهمانی ، 
عروسی، اعیاد و عزاداري هستند. شیعیان از دیوانیه براي مجالس روضه  خوانی، توسل و 
سخنرانی استفاده می  کنند و در ماه  هاي محرم و صفر مجالس عزاداري امام حسین(ع) را 
برگزار می  کنند. خانواده  هاي معروف کویتی هر کدام حسینیه ویژه  ي خود را دارند و آنها 

را به نام خود نام  گذاري می  کنند. 

1-5. رسانه ها
این کشور پیشرفت  هاي بسیاري در زمینه ي رسانه داشته است. تلویزیون، رادیو، روزنامه، 
مجله و وب  سایت هاي اینترنتی ابزارهاي برقراري ارتباط در کویت هستند. ورود بسیاري از 
نشریات و مجالت خارجی در زمینه هاي علمی، اقتصادي و سیاسی موجب افزایش سطح 

آگاهی عمومی از رویدادهاي کشورهاي جهان شده است.

 روزنامه  ها
در کویت روزنامه  هاي مختلفی چاپ می  شود. برخی از آنها عبارتند از:

 الراي العام: این روزنامه به زبان عربی و در شـانزده برگ چاپ می  شـود. الراي العام 
به گونه  اي بازتاب  دهنده  ي نظرات دولت کویت است و در افکار عمومی نیز تاثیرگذار 

است. 
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 السیاسـه: تیـراژ آن بیش از هفتاد هزار نسـخه بـوده و داراي دفاتـر نمایندگی در 
اردن، عربسـتان و مصر است و نسخه  هاي آن به بیشـتر کشورهاي عربی فرستاده 

می  شود.  
االنبـاء: بـا تیراژي بیـش از 65  هزار نسـخه در روز به زبان عربی چاپ می  شـود و 
بازتاب دهنده  ي نظرات مقامات رسمی کویت بوده و نفوذ دولت در آن زیاد است و تا 

اندازه  اي در افکار عمومی تاثیر دارد. 
 الوطن: به زبان عربی منتشـر می  شود و نسبت به دیگر روزنامه  ها از استقالل نسبی 

برخوردار است و نزد افکار عمومی به ویژه دانشجویان مورد توجه است. 
 القبس: این روزنامه با تیراژي بیش از هفتاد هزار نسخه از سوي موسسه مطبوعاتی 
القبس به زبان عربی منتشر می  شود. افزون بر کشورهاي عربی در برخی کشورهاي 
اروپایی نیز توزیع می  شـود. القبس از روزنامه  هاي خبرسـاز کویت بوده و به جهت 
تماس با مدیران ادارات و ارگان  هاي دولتی اخبار محلی را منتشـر می  کند و از نفوذ 

خوبی در افکار عمومی برخوردار است. 

 رادیو و تلویزیون
فرستنده  چهار  با  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  میالدي   1951 سال  از  کویت  رادیوي 
برنامه  هاي خود را به زبان  هاي عربی، فارسی، انگلیسی، و فرانسه پخش می  کند. در کویت 
فرستنده  ي رادیویی یا تلویزیون خصوصی وجود ندارد و این رسانه  ها در کنترل کامل دولت 

هستند. 
تلویزیون کویت در حال حاضر با چهار شبکه فعالیت می  کند. شبکه یک به زبان عربی، 
و  ورزشی  گزارش  هاي  پخش  براي  چهارم  و  سوم  شبکه  و  انگلیسی  زبان  به  دوم  شبکه 

فیلم  هاي سینمایی است.  

 1-6. عادات خرید و مصرف
کویتی  ها یکی از ثروتمندترین مردم جهان هستند. بنابراین خریداران کویتی از توان مالى 
مناسبى براى خرید برخوردارند. عرضه  کنندگان مى  توانند کاالها و خدمات لوکس بسیاري 

را به بازار کویت روانه کنند. 
بازرگانان همچنین باید توجه داشته باشند که عرضه   ى کاالها و خدمات باکیفیت مى تواند 
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سود بسیارى را در این کشور نصیب آنها کند. کیفیت یک عامل اساسی و تعیین کننده 
براي مصرف  کننده کویتی است. 

در کل خریداران کاال در بازارهاي عربی از جمله کویت به تبلیغات نیز بسیار حساس بوده 
و از آن پیروي می  کنند. بنابراین داشتن آگهی بازرگانی در رسانه  ها به ویژه تلویزیون در 
این کشور بسیار سودمند خواهد بود. می  توان گفت که مردم کویت درصد مصرف گرایی 
نسبتاً قابل توجهی دارند و بسیاري از کاالها و خدمات مصرفی در این کشور داراي بازار 

خوبی است.  
شهر کویت به دلیل باال بودن هزینه  هاي زندگی، یکی از بیست شهر گران جهان است. 
کویتی  ها خریدار خوبی براي مواد غذایی، مصالح ساختمانی، سبزیجات و پوشاك کشورهاي 

منطقه هستند.

1-7. تعطیالت رسمی
تعطیالت رسمی کشور کویت عبارتند از:

 سال نوي میالدي: یکم ژانویه. 
روز ملی قطر: 25  فوریه.

روز آزادي: 26  فوریه. 
زادروز پیامبر گرامی اسالم: 26  فوریه.  

 شب معراج پیامبر اسالم: نهم جوالي. 
 عید فطر: یازدهم سپتامبر.
 عید قربان: هفدهم نوامبر.

 سال نوي هجري قمري: هفتم دسامبر. 
آغاز سال نوي عرب ها، ماه محرم نخستین ماه هجري قمري است که بر این اساس، تعداد 
روزهاي سال بین 345 و 355 روز متغیر است و ده روز با تقویم میالدي و هجري شمسی 
تفاوت دارد. از آنجا که تصمیم گیري در این رابطه وابسته به رویت ماه  در آسمان بوده، 
گاهی برخی از تعطیالت یک یا دو روز جابجا می  شوند. لذا تاریخ دقیق تعطیالت این کشور 

بر اساس تاریخ میالدي متغیر است.
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با توجه به جمعیت مسلمان این کشور، بیش تر جشن  ها مربوط به اسالم می  شود، ولی در 
کنار آن برخی از جشن  ها مانند جشن  ها و اعیاد مسیحیان و جشن نوروز نیز در کویت 

برگزار می  شود. 

2. فرهنگ مذاکره
در این بخش دیدگاه کلی کویتی  ها نسبت به ایران، آداب مذاکره، نقش هدایا و سوغات و 

ارزش  هاي غالب و رسوم خاص در کویت بیان می شود.

2-1. دیدگاه کلی نسبت به ایران 
ایران و کویت داراي اشتراکات فرهنگی فراوانی 
هستند. بازرگانی کویت در گذشته، بیشتر به 
دست ایرانیان به ویژه مردم فارس و خوزستان 

انجام می شده است.
فعالیت   کویت  اقتصادي  مختلف  بخش  هاي  در  بسیاري  ایرانیان  نیز  حاضر  حال  در 

می  کنند.
برخی از زمینه  ها و پیوندهاي نزدیک  کننده  ي ایران و کویت عبارتند از: 

 موقعیت راهبردي، جغرافیایی و سیاسی دو کشور.  
 مشترکات فراوان دینی، فرهنگی، قومی و ... دو کشور. 

 وجود بیش از پنجاه هزار نفر ایرانی در این کشور کوچک. 
 فاصله نزدیک دریایی ایران و کویت. 

2-2. آداب مذاکره
مذاکره در کشور کویت با آرامش و بدون شتاب در رسیدن به نتیجه انجام می  شود. برخی 

از دانستنی ها درباره ي فرهنگ مذاکره در این کشور عبارتند از: 
 مالقات و جلسـات تجاري ابتدایی، بیش تر به منظور ایجاد شناخت و آشنایی اولیه 

بازرگانان است.
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 بهتر اسـت براي مذاکره برنامه اي از پیش تهیه شود و هنگام برگزاري نشست ابتدا 
درباره ي موضوعاتی که از اهمیت بیشتري برخوردارند صحبت شود.  

 بهتر است پیش از نشست تجاري، کمی درباره  ي مقررات و قوانینی که بر نوع فعالیت 
مورد نظر اثرگذار است آگاهی داشته باشید تا در هنگام جلسه چنین مواردي را از 

طرف مقابل نپرسید و با اطمینان مذاکره کنید. 
 استفاده از یک مترجم یا فرد آشنا به زبان عربی و انگلیسی به همراه تیم در هنگام 

مذاکرات تجاري ضروري است.
 در هنگام گفتگو صبر و حوصله داشـته باشـید و از بی حوصلگی و عجله خودداري 

کنید. بحث با بازرگانان این کشور نیازمند گذشت زمان است.  
 پیشـنهاد می  شود در هنگام برگزاري جلسـات تجاري، دیدگاه بلندمدت را مد نظر 
داشته باشید و به داشتن روابط درازمدت و دادن اطمینان به طرف تجاري (به ویژه 

ارتباطات و خدمات پس از فروش) اهمیت بدهید. 

2-2-1. هدایا و سوغات 
کویت از دیرباز بر اساس فرهنگ عربی، دادن و گرفتن هدیه مرسوم بوده است. در  در 
فرهنگ کویتی  ها دادن هدیه و آوردن سوغات براي نزدیکان هنگام بازگشت از سفر رایج 
است. در شهر کویت براي این منظور بیش تر از اجناس قیمتی و لوکس مانند ساعت، عطر 
و آالت تزیینی ویژه استفاده می  شود. در این کشور می توان، لباس هاي زنانه و مردانه خوب 

و سنتی، زینت آالت و هنرهاي دستی بومی را به عنوان هدیه و سوغات خریداري کرد.

2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم خاص
کویت کشوري در جنوب غربی قاره 
است.  خاورمیانه  منطقه  در  و  آسیا 
عام  فرهنگ  داراي  کشور  این  مردم 

عربی هستند.
بسیاري  مانند  کویتی  ها  میان  در 
به  احترام  عربی،  کشورهاي  از 
بزرگ تر ها و ارزش نهادن به جایگاه 
پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ از 
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اهمیت باالیی برخوردار است. 
فضاى آزاد فرهنگى کویت، این کشور را دروازه فرهنگى خلیج فارس قرار داده است. شاید 
برخوردار  فرهنگى  عرصه هاى  آزادترین  از  کویت  لبنان،  از  بعد  عربى،  کشورهاى  بین  در 
حوزه  کشورهاى  سایر  به  نسبت  کویت  فرهنگى  وضعیت  که  است  آن  مسلم  قدر  باشد. 
خلیج فارس، متمایز بوده و سطح مباحث و عرصه هاى فرهنگى در این کشور باالتر و 
قوى تر از کشورهاى عربى اطراف خود است. مطبوعات رونق دارند و نویسندگان با آزادى 
قابل توجهى به طرح افکار خود مى پردازند. این فضا موجب گشته تا شیعه و اهل سنت در 

عرصه مذهبى با آزادى نسبى فعالیت داشته باشند. 
در کویت، بیش از هر کشور دیگري در میان کشورهاى حاشیه خلیج فارس، زنان نقش 

برجسته اى را در زندگى کاري ایفا مى کنند و از موقعیت بهترى برخوردارند. 
زنان در این جامعه سنتى، در کنار مردان، به عنوان حقوق دان، دانشجو، دیپلمات، پزشک، 
فعالیت  وزیر  معاون  حتی  و  دانشگاه  رییس  سرمایه گذار،  مهندس،  دانشگاه،  استاد  معلم، 
در  دارند  حق  کویتى  مردان  و  زنان  کویت،  اساسى  قانون   41 ماده  اساس  بر  مى کنند. 
زمینه اى که مورد عالقه و تخصص آنان است، مشغول به کار شوند. دولت هم موظف است 
که زمینه هاى فعالیت و اشتغال را به طور برابر براى همه شهروندان، اعم از زنان و مردان 

فراهم کند. 
بیشتر زنان کویتی هنوز به ارزش هاى سنتى و دینى پایبند هستند. این بخش از زنان با 
پوشش کامل اسالمى در جامعه و محل کار حضور مى یابند و این گونه خود را با آموزه هاي 
ویژه  به  کویت،  زنان  از  دیگرى  بخش  مى دهند.  نشان  موافق  و  همراه  اسالمی  و  سنتى 
مسافرت  خارجی  کشورهاي  به  تنهایى  به  مى کنند،  رانندگى  آزادانه  شهرى،  مناطق  در 

مى کنند و آزادي هاي جدیدي را براي خود ایجاد کرده اند. 
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در این فصل سیستم اقتصادي، شاخص  هاي مهم اقتصادي، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، 
دستمزد  جاري،  حساب  تراز  ارزي،  ذخایر  میزان  اقتصادي،  مختلف  بخش  هاي  وضعیت 
نیروي کار، نرخ بیکاري، نرخ تورم، شبکه هاي توزیع، بازاریابی و تبلیغات و منابع طبیعی 

کشور کویت بررسی می  شود. 

1.سیستم اقتصادي و نقش دولت 
کویت با جمعیتی نزدیک به 2/8 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده پنجاه و نهمین 

اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي GDP 1 قرار دارد. 
بر اساس آمارهاي رسمی، نزدیک به 1/5 میلیون نفر شهروند خارجی نیز در کویت زندگی 

می  کنند. 
جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت در سال 1990 میالدي آسیب  هاي فراوانی را بر اقتصاد 
کویت وارد ساخت و بیش از یک صد میلیارد دالر از ذخایر خارجی و سرمایه گذاري هاي 
این کشور را بر باد داد. پس از جنگ خلیج فارس، تولید ناخالص داخلی کشور پس از یک 
افول ناشی از اشغال تا سال 1993 میالدي روبه افزایش نهاد. در سال 1993 میالدي، 
هیات هاي کارشناسی بانک جهانی و صندوق بین  المللی پول با بازدید از این کشور، یک 

برنامۀ اصالحات اقتصادي را پیشنهاد کردند، که بخش  هاي کلیدي آن عبارت بودند از: 
 توسعه خصوصی  سازي. 

 حذف یارانه  ها و خدمات عمومی رایگان.

GDP .1  بر اساس برابري قدرت خرید (PPP) مبناي مقایسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محیط اقتصادي
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 افزایش مالیات  ها. 
خام  نفت  فروش  به  شدت  به  که  است  باز  ولی  کوچک  اقتصاد  یک  داراي  کویت  امروزه 
وابسته است. به طور میانگین فروش نفت خام نود درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد 
بودجه دولت را تامین می  کند. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 میالدي و اوایل 
سال 1999 میالدي موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دالر به سه میلیارد دالر 

کاهش یابد و همین امر چالش  هایی را براي اقتصاد کویت فراهم آورد. 
البته بسیاري از مشکالت اقتصادي کویت در بیست سال گذشته مربوط به پیامدهاي حمله 
عراق به تاسیسات نفتی این کشور در سال 1990 میالدي است. تامین بودجه بازسازي 
شهرها و واحدهاي اقتصادي از یک سو و هزینه اعزام نیروهاي نظامی آمریکا براي دفاع 
از کویت در مقابل تهدیدات عراق موجب شد که دولت کویت در سال  هاي گذشته به فکر 
جذب سرمایه  هاي خارجی در کشور باشد. کویت گذشته از ذخایر سرشار نفت، داراي منابع 
طبیعی مهم و شناخته شده دیگري نیست. در کنار کمبود شدید منابع طبیعی، محدودیت 

منابع انسانی عامل دیگري است که در ساختار اقتصادي کویت وجود دارد. 
وضعیت بخش  هاي صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات کویت در ادامه بیان شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن کویت، 48/2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل 

داده و دومین بخش اقتصادي این کشور در سال 2009 میالدي است. 
محصوالت عمده صنعتی کویت شامل موارد زیر است:

 نفت.
 کود شیمیایی.

 مواد حاصل از تصفیه نفت خام.
 محصوالت پتروشیمی.

 سیمان و مصالح ساختمانی.
 آب شیرین.
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 صنایع دستی.
 ساخت و تعمیر کشتی. 

 آب شیرین کنی. 
 فرآوري غذایی. 

وضعیت برخی از صنایع عمده کویت، در ادامه بیان شده است.

 صنعت نفت 
است.  جهان  نفت  تولیدکننده  کشورهاي  بزرگ  ترین  از  یکی  کم  وسعت  وجود  با  کویت 
ذخایر نفتی این کشور بیش از سه برابر ذخایر نفتی آمریکا و ده درصد از کل ذخایر نفتی 
جهان است. در سال  هاي گذشته با بهره  برداري از سه حلقه چاه جدید در منطقه  ي مرزي 
الرتقه، چاه  هاي در دست بهره  برداري در این منطقه به یازده حلقه رسید. چاه  هاي الرتقه 
مورد ادعاي دولت عراق است و به موجب عالمت  گذاري جدید مرزي در طرف کویت واقع 

شده است. 

 صنعت گاز 
همگام با رشد صنعت نفت در کویت، این کشور برنامه  ریزي گسترده  اي براي استخراج و 
بهره  برداري از منابع گاز طبیعی (بوتان، پروپان و نپتان) کرده است. منابع گاز در اطراف 
بندر االحمدي و شعیبه ذخیره شده و سپس توسط سوپر تانکرهاي ویژه  ي حمل گاز به 
کشورهاي مصرف  کننده صادر می  شود. تولید و استخراج گاز در کویت روند رو به رشدي 

را نشان می  دهد. 

 صنعت برق 
در سال 1953 میالدي براي نخستین بار در کویت با بهره  برداري از یک مولد بخار، نیروي 
برق تولید شد. این مولد در منطقه الشویخ با توان تولید 750 کیلووات ساعت برق آغاز 
به کار کرد. هم اکنون توان تولید اسمی برق کویت 6.898 مگاوات است که این میزان 
تولید برق پانزده درصد بیشتر از مصرف آن است. کویت داراي شش نیروگاه برق بزرگ 
است. نیروگاه  هاي برق کویت توان تولید بیش از 27 میلیارد کیلووات ساعت انرژي برق 
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را دارند. 

 صنعت پاالیش
پاالیشگاه  ها مهم  ترین واحدهاي صنعتی کویت هستند. کویت داراي سه پاالیشگاه عمده  ي 
یک  تا  پاالیشگاه،  سه  این  در  نفت  پاالیش  توان  است.  شعیبه  و  عبداهللا  مینا  االحمدي، 

میلیون بشکه در روز برنامه  ریزي شده است. 

 صنایع پتروشیمی
صنایع پتروشیمی کویت چندان گسترده نیست. این صنایع از سال 1971 میالدي آغاز 
به کار کرده  اند. ولی امروزه دولت کویت با توجه به در اختیار داشتن منابع فراوان نفت و 
گاز، طرح  هاي کالن با سرمایه  گذاري داخلی و خارجی را براي پیشرفت صنعت پتروشیمی 

در دستور کار دارد. 

 صنایع شیمیایی
چندین واحد صنعتی که عمدتاً به پاالیشگاه  هاي کویت وابسته  اند، به تولید مواد شیمیایی 

مانند گازهاي صنعتی آرگون، فرئون و هالون می  پردازند. 
تاسیسات و واحدهاي صنعتی کویت در 29 ناحیه کشور و بیشتر در کناره  هاي شهر کویت، 
ناحیه مرکزي، جنوبی و در کنار بنادر مستقر شده  اند. ناحیه صنعتی شعیبه نخستین و 
مهم  ترین ناحیه صنعتی کویت از دید بزرگی و اهمیت صنایع مستقر در آن است. پس از 
آن، ناحیه مینا عبداهللا است که پاالیشگاه  هاي نفت و صنایع وابسته در آن هستند. از نظر 
پراکندگی تعداد واحدهاي صنعتی، نواحی الشویخ، صبحان، الري، امغره و کبار المقاولین 

بیش ترین تعداد کارگاه  هاي صنعتی را دارا هستند.
واحدهاي  بیش ترین  ترتیب  به  الصلیبه  و  شعیبه  المطالع،  االحمدي،  مناطق  همچنین 

صنعتی را دارا هستند. 

 نقش بخش صنعت در اقتصاد کویت 
به  کامًال  طبیعی،  منابع  و  جغرافیایی  شرایط  لحاظ  به  کویت  اقتصاد  شد  گفته  چنانچه 
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با  ندارند.  کویت  اقتصاد  در  چندانی  نقش  غیرنفتی  تولیدي  صنایع  و  است  وابسته  نفت 
وجود سیاست  هاي تشویقی دولت کویت مانند وام  هاي بلند مدت با نرخ  هاي بهره تشویقی، 
یارانه  ي اجاره زمین و محوطه  هاي صنعتی، در مجموع عملکرد صنایع تولیدي و نقش آنها 
در تولید ناخالص داخلی کویت چندان امیدوار کننده نیست. در سال  هاي گذشته صادرات 
کویت به جهان بیشتر شامل نفت و فرآورده  هاي آن، کود شیمیایی، پالستیک  و محصوالت 
شیمیایی آلی و معدنی بوده است. از سوي دیگر واردات این کشور از جهان بیش تر شامل 
طیف گسترده  اي از کاالها مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، وسایل نقلیه و قطعات آن، 

پوشاك و پارچه، مواد غذایی و ماشین آالت صنعتی بوده است. 

1-2. بخش کشاورزي
بخش کشاورزي کویت بسیار کوچک است. در سال 2009 میالدي، سهم بخش کشاورزي 

این کشور از تولید خالص داخلی 0/3 درصد بوده است.  
 تنها 0/84 درصد زمین هاي کویت براي کشاورزي و کشت میوه و سبزیجات مناسب است. 

عمده ترین محصوالت کشاورزي کویت، آبزیان (انواع ماهی) و خرما هستند.
کویت با قرارگرفتن در عرض جغرافیایی 30 درجه شمالی و در حاشیه  ي بیابان  هاي خشک 
و سوزان عربستان، کشوري با آب و هواي خشک بیابانی است و هرگز آب جاري در آن 
دیده نمی  شود. نبود آب  هاي سطحی براي کشت و هواي گرم و بیابانی، از کویت سرزمینی 
بسیار نامناسب براي کشاورزي ساخته است. زمین  هاي قابل کشت کویت تنها مساحتی 
بیش از 0/8 درصد از خاك کشور، یعنی کم تر از دویست کیلومتر مربع بوده و چراگاه  هاي 
آن نیز فصلی است. به همین دلیل بخش کشاورزي و دامداري در کویت کم اهمیت و 
ناچیز است. در واقع کشاورزي پایه  ي زندگی و درآمدزایی مردم کویت نیست و ساختار 

اقتصادي این کشور به آن وابستگی ندارد. 
هرچند کویت به جهت نداشتن آب جاري وخاك مناسب کشاورزي یک کشور کشاورزي 
به شمار نمی  رود، ولی از سال 1953 میالدي کشاورزي در کویت مورد توجه قرار گرفت. 
یارانه  بیش تر  مبالغ  اختصاص  و  کویت  نفت  درآمد  اوج  گیري  با  میالدي  دهه 1970  در 
آب  منابع  از  استفاده  با  که  شد  تاسیس  کویت  در  کشاورزي  شرکت  چند  کشاورزي، 
العبدلی  و  الوفره  الصلیبه،  مناطق  در  را  بزرگی  کشت زارهاي  خاك،  اصالح  و  زیرزمینی 

ایجاد کردند. 
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و  ماهی  گیري  تاکنون  گذشته  از  کویت،  اقتصاد  در  کشاورزي  سهم  بودن  ناچیز  وجود  با 
بهره  برداري از منابع دریایی یکی از منابع اصلی درآمد کویتی  ها بوده است. صید ماهی و 
میگو در کویت رونق دارد و خوراك دریایی براي مصرف داخلی کویت و اندکی نیز صادرات 
فعالیت  ماهی  گیري  بخش  در  شرکت  چند  کویت  در  می  شود.  استفاده  کشورها  دیگر  به 

دارند که به صید، انجماد، بسته  بندي و فروش ماهی و میگو می  پردازند. 
و  ساله  پنج  کوتاه  مدت  طرح  دو  براساس  کویت  دریایی  منابع  و  کشاورزي  امور  سازمان 
بلندمدت بیست ساله تا سال 2008 میالدي بخش کشاورزي را اندکی گسترش داده است. 
اعمال  را  تسهیالتی  و  تشویقی  سیاست  هاي  کشاورزي،  گسترش  براي  اکنون  هم  دولت 
می  کند. کمک  هاي دولتی به بخش کشاورزي شامل تامین نیروهاي فنی و متخصص، ارایه 
قیمت  هاي  با  گلخانه)  (براي  سفید  پالستیک  و  شیمیایی  کودهاي  شده،  اصالح  بذرهاي 

پایین می  شود. 
در کنار سازمان امور کشاورزي و منابع دریایی کویت که ارگان دولتی و مسئول این بخش 
در کویت است، سازمان  ها و اتحادیه  هاي دیگري از جمله جمعیت مهندسین کشاورزي، 
اتحادیه کشاورزان، اتحادیه ماهی  گیران و صاحبان کشتی  هاي کوچک، اتحادیه جمعیت هاي 
تعاونی تولیدکننده فرآورده  هاي کشاورزي، جمعیت کشاورزي الوفره و جمعیت کشاورزي 

العبدلی نیز در بخش کشاورزي فعالیت دارند. 

1-3. بخش خدمات
بخش خدمات با 51/5 درصد، بزرگ  ترین بخش اقتصاد کویت را تشکیل می دهد. 

خدمات مالی، بانکی، بیمه، درمانی، رفاهی و خدمات گردشگري از مهم ترین بخش هاي 
خدماتی ارایه شده در این کشور است. 

کویت به دالیل گوناگون محل مناسبی براي بازدید گردشگران به شمار نمی رود. بیشتر 
سفرهاي مردم دیگر کشورها به مقصد کویت، با هدف تجاري یا دید و بازدید با مهاجران 
مرکز  چندین  گذشته  سال هاي  در  کشور  این  می شود.  انجام  کشور  این  مقیم  خارجی 
دیدنی احداث نموده که بزرگ ترین آنها مجتمع تجاري اونیوز و مارینا مال (بازار ساحلی) 

هستند. 
کشورهاي  (بیشتر  جهان  کشور   34 از  خارجی  شهروندان  ورود  تسهیل  براي  هم چنین 
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غربی) در فرودگاه کویت روادید فوري صادر می شود. تعداد هتل هاي بزرگ کویت بیش 
از بیست هتل است. 

  طرح ها و پروژه هاي عمده در صنعت گردشگري کویت عبارتند از: 
 طرح تکمیل مرکز تجاري مارینا مال.

 طرح گردشگري جزیره فیلکا.
 گسترش تفریح گاه خیران.

 توسعه شهر تفریحی کویت.
 توسعه جزیره سبز.

 توسعه مرکز علمی کویت.
طرح توسعه جزایر بوبیان و فیلکا از بزرگ ترین طرح هاي اقتصادي این کشــور هستند. 
و  کاال  نقل  و  حمل  براي  بزرگ  بندر  یک  بوبیان،  جزیره  در  دارد  نظر  در  کویت  دولت 
خدمات رسانی به کشورهاي منطقه به ویژه ایران و عراق احداث کند. بر اساس این طرح، 
قرار است جزیره بوبیان به عنوان جزیره تجاري و جزیره فیلکا به عنوان مرکز گردشگري به 
بهره برداري برسد. هم اکنون طرح توسعه جزایر تهیه شده و براي اجراي بخش هاي مختلف 
آن شامل تاسیسات زیربنایی، مجتمع هاي تجاري، مراکز گردشگري و ... توسط شرکت هاي 

خصوصی، به مناقصه گذاشته شده است.

2. جمعیت 
همگنی  نسبتاً  قومی  گروه  هاي  داراي  کویت 
  2009 سال  در  کشور  این  جمعیت  است. 
میالدي 2/8 میلیون نفر بوده است که رتبه 
139 را در جهان دارد. میانگین سنی در این 

کشور برابر با 26/4 سال است.
مردم کویت از نژاد سفید و از تیره  ي آریایی 
و سامی بوده و در میان آنها نژادهاي عرب 

مانند عدنانی  ها نیز یافت می  شود. در جدول شماره  ي 2 به سهم تیره هاي جمعیتی مردم 
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این کشور اشاره شده است. 

جدول2: تیره هاي جمعیتی مردم کویت

درصدنام تیره   ردیف
45کویتی1
35دیگر اعراب2
9آسیاي جنوبی3
4ایرانی4
7دیگر تیره  ها5

www.cia.gov

شده  بیان   3 شماره  ي  جدول  در  نیز  کشور  این  مردم  جمعیتی  نسبت هاي  و  ویژگی ها 
است.

جدول 3: ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی کویت 

میزاننسبت یا ویژگیردیف
26/2 درصدنسبت جمعیت زیر 14 سال1
70/8 درصدنسبت جمعیت 15 تا 64 سال2
3 درصدنسبت جمعیت 65 سال و باالتر3
3/5 درصدنرخ رشد جمعیت4
21/64نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5
2/29نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر 6
98 درصدنرخ شهر نشینی (نسبت به جمعیت)7
15/65نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 8
8/75نرخ مرگ و میر نوزادها (تا یک  ساله) در هر هزار نفر9
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1/54نسبت جمعیت مردان به زنان10
2/7نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن) 11
76/64 سالامید به زندگی در آغاز تولد (مردان)12
79/18 سالامید به زندگی در آغاز تولد (زنان)13
93/3 درصدنرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال14
94/4 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال15
91 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 16

www.cia.gov

(GDP) 3. تولید ناخالص داخلی
در سال 2009 میالدي میزان تولید ناخالص داخلی کویت بر اساس نرخ رسمی مبادله 

116/2 میلیارد دالر و رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 1/7- درصد بوده است. 
درآمد  و  اقتصادي  عمده ي  بخش هاي  سهم  تفکیک  به   (GDP) داخلی  ناخالص  تولید 

سرانه، در جدول شماره ي 4 آمده است.

جدول 4: تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور کویت به تفکیک سهم بخش هاي 
عمده اقتصادي در سال 2009

میزانشاخص
(GDP) تولید ناخالص داخلی(ppp بر اساس برابري قدرت خرید) 145/7 میلیارد دالر
(GDP) 116/2 میلیارد دالر (بر اساس نرخ رسمی مبادله)تولید ناخالص داخلی

54,100 دالر (بر اساس ppp)درآمد سرانه
1/7- درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

GDP 48/2 درصدسهم بخش صنعت از
GDP 0/3 درصدسهم بخش کشاورزي از
GDP 51/5 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov   
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4. شاخص هاي مهم اقتصادي 
سیستم اقتصادي کشور کویت تابع بازار آزاد است. در سال 2009 میالدي میزان درآمدهاي 
بوده  دالر  میلیارد  با 47/57  برابر  نیز  هزینه  ها  و  دالر  میلیارد  با 72/02  برابر  کشور  این 

است. 
در ادامه به مهم ترین شاخص هاي اقتصادي کویت بر اساس آخرین آمار و اطالعات اشاره 

شده است.

4-1. نرخ تورم 
نرخ تورم این کشور در سال  هاي گذشته با نوسان همراه بوده است. نرخ تورم این کشور از 
سال 2004 میالدي تاکنون روند افزایشی داشته و در سال 2009 میالدي شتاب بیشتري 
سال هاي 2003-2009  شماره ي 5 نرخ تورم کویت در  به خود گرفته است. در جدول 

میالدي آمده است.

جدول 5: نرخ تورم کویت طی دوره زمانی 2009-2003 میالدي
2003200420052006200720082009سال

21/22/34/135/510/6نرخ تورم (درصد)

www.indexmundi.com

4-2. نرخ بیکاري 
بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاري کشور کویت در سال 2009 میالدي برابر با 2/2 درصد 

بوده است. 
کویت یک میلیون نفر نیروي کار دارد که بیشتر آن ها، مهاجران کشورهاي نزدیک هستند. 
نزدیک به نیمی از نیروي کار کویت در بخش  هاي دولتی و خدمات اجتماعی، چهل درصد 

در بخش خدمات و ده درصد در بخش صنعت و کشاورزي شاغلند. 
آمده  میالدي   2003-2009 سال هاي  طی  کویت  بیکاري  نرخ   ،6 شماره ي  جدول  در 

است.  
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جدول 6: نرخ بیکاري کویت طی دوره زمانی 2009-2003 میالدي

2003200420052006200720082009سال

72/12/22/22/22/22/2نرخ بیکاري (درصد)

www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نیروي کار
نیروي  کمبود  مشکل  می  دهند.  تشکیل  خارجی  ها  بیش تر  را  کویت  در  شاغل  کارگران 
انسانی به ویژه در بخش ساختمانی مقامات کویتی را بر آن داشته تا براي حل این موضوع 
راه حل موقتی پیدا کنند و مدیران شرکت  هاي ساختمانی و پیمان کاران را مسئول تامین 

نیروي انسانی ساخت و سازها کنند. 
کشور،  این  مقیم  خارجی  کار  نیروهاي  تابعیت  درباره  ي  کویت  آمار  اداره  گزارش  بنابر 
مصري  ها در صدر جدول شهروندان خارجی کویت بوده و اتباع هند، بنگالدش، سریالنکا، 
پاکستان، سوریه و ایران در رده  هاي بعدي هستند. همچنین افرادي از فیلیپین، لبنان، 
اردن و عراق و برخی دیگر کشورها نیز براي کار کردن به کویت آمده  اند، به گونه  اي که 
امروزه 98 درصد کارگران بخش خصوصی را خارجی  ها تشکیل می  دهند. قوانین قدیمی 
کار در کویت بیش تر جنبه دفاع از کارفرما را داشت. به تازگی قانون کار متعادل  تري تدوین 

شده، ولی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
بر اساس آمارهاي بین المللی، میانگین درآمد ساالنه افراد در سال 2010 میالدي در شهر 
کویت  دینار  با 9,913  برابر  کویت  کشور  کل  در  و  کویت  دینار  با 10,111  برابر  کویت 

است.

4-4. تراز حساب جاري
بر اساس اطالعات ارایه  شده در سال 2009 میالدي، میزان تراز حساب جاري کویت برابر 

با 32/01 میلیارد دالر بوده است.
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4-5. میزان ذخایر ارزي و طال
میزان ذخایر ارزي و طالي کویت، در پایان سال 2009 میالدي، برابر با 20/38 میلیارد 

دالر بوده است. 

5. شبکه هاي توزیع
بالگرد،  فرود  جایگاه  چهار  فرودگاه،  هفت  وجود  میالدي،   2009 سال  آمار  اساس  بر 
برخورداري از حدود 5,749 کیلومتر جاده ، 38 کشتی تجاري، پنج پایانه بندري و 499 
کیلومتر خط ساحلی باعث شده که سیستم حمل و نقل کاال در این کشور از وضعیت 
تجارت  در  کاال  حمل  زمان  مدت  و  سرعت  از  می  توان  بنابراین  باشد.  برخوردار  مناسبی 
با کشورهاي دیگر و هم چنین از بنادر و پایانه  هاي ساحلی کویت به شهرهاي دیگر آن، 

اطمینان نسبی حاصل کرد. 
در این کشور شهرهاي زیر به عنوان پایانه  ها و گمرك  هاي بازرگانی شناخته می شوند:
Ash Shu'aybah 
Ash Shuwaykh 
Az Zawr  (Mina' Sa'ud)
Mina' 'Abd Allah 
Mina' al Ahmadi 

موقعیت جغرافیایی این کشور و همسایگی آن با آب  هاي خلیج فارس، آن را از جایگاه 
ویژه اي در سیستم حمل و نقل و ترانزیت دریایی برخوردار ساخته است.

5-1. بازاریابی و تبلیغات
کویت به عنوان یک بازار تجاري رو به رشد، از بازاریابی و تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهاي 
توسعه اقتصادي بهره می برد. برخی روش هاي تبلیغاتی مناسب در این کشور عبارتند از:  

 حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري ویژه  ي کویت.
 ایجاد ارتباط با توزیع  کنندگان کلیدي کاال در این کشور.
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 همکاري با اعضاي انجمن ها و موسسات فعال در نمایشگاه هاي تجاري.
 طراحی و ارایه ي کارت ویزیت به زبان هاي انگلیسی و عربی. 

 تدوین مکاتبات، کاتالوگ  ها و در کل تبلیغات به زبان  هاي انگلیسی و عربی.
 عرضه ي محصوالت باکیفیت به مشتریان و ارایه ي خدمات پس از فروش مناسب.

 تهیـه نماهنگ  هـاى بازرگانى (تبلیغـات تلویزیونى) بـراى نمایش در شـبکه  هاى 
تلویزیونى و ماهواره اى این کشور. 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالها و خدمات ایرانی از بسیاري از نیازهاي موجود در 
بازار کویت، آگاهی کامل ندارند و همین امر موجب شده تا ایران با وجود توانمندي هاي  
فراوان در زمینه  هاي گوناگون، نتواند ارزش صادرات غیرنفتی مناسبی به این کشور داشته 

باشد.

5-2. راهکارهاي بازاریابی و فروش
کشورهاي  دیگر  همانند  کویت  کشور  در 
بازاریابی  براي  ویژه اي  راهکار هاي  جهان 
دیدگاه  از  دارد.  وجود  محصوالت  فروش  و 
جغرافیایی اقتصادي، کویت یک بازار کوچک 
و متمرکز است و از تنوع مصرفی، اجتماعی و 

سیاسی باالیی برخوردار نیست.
بنابراین با آگاهی از فرآیندهاي تجاري و بازار 
و داشتن شناخت نسبت به مصرف کنندگان 

و  بازاریابی  براي  کرد.  عرضه  خوبی  به  را  خود  محصوالت  کشور  این  در  می  توان  کویتی، 
فروش محصوالت در این کشور توجه به نکات زیر، ضروري به نظر می رسد:  

 اعتمادسـازي و دادن اطمینـان به خریـداران و تجار در بازار کویـت اهمیت باالیی 
دارد. 

 ایجاد شـرایط پرداخت اعتباري و آسان  گیري در روش پرداخت به منظور دستیابی 
به جایگاهی مناسب در بازار و پیشی گرفتن از دیگر رقبا اهمیت دارد. 

 پیشنهاد می شود با توجه به دقت خریداران در زمینه ي کیفیت و استاندارد کاالها، 
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براي دریافت گواهی هاي جهانی مرتبط با استاندارد محصول، اقدام شود. مشخصات 
استاندارد یادشده باید در کاتالوگ ها، بروشورها و ابزارهاي تبلیغاتی درج شوند. 

 به دسـت آوردن شناخت درست از نیازهاي مردم کویت و سلیقه  ي آنها، کلید ورود 
موفق به بازار این کشور است. 

 معرفـی محصوالت و خدمات در نمایشـگاه هاي تخصصی و عمومی، یکی از بهترین 
راهکارهاي جذب مشتریان بالقوه است. 

 بهره برداري از دانش و تجربه ي تجار محلی کویتی بسیار مفید است. 
 مطالعـه ي گزارش هاي بازارشناسـی و بازاریابـی، پیش از ورود به بازار این کشـور 

راه گشاست.  
 بررسی تجربه  ي شرکت  هاي عرضه  کننده  ي کاال به بازار این کشور می  تواند راهنماي 

خوبی براي موفقیت در صادرات کاال به کویت باشد. 
 تکمیـل فرم  هـاي اطالعاتی کـه از پیش تهیه شـده بـراي ارتباط برقـرار کردن با 
خریداران و یا شـرکاي تجاري طرف مقابل و دریافت بازخور و نظرات آنها درباره  ي 

کاالها و خدمات ارایه شده بسیار سودمند است. 

6. منابع طبیعی
منابع طبیعی عمده کویت شامل نفت و گاز طبیعی می  شود. در سال 2009 میالدي میزان 
تولید نفت این کشور 2/257 میلیون بشکه در روز و مصرف برابر با 325 هزار بشکه در 
روز بوده است. میزان ذخایر اثبات شده ي نفت کویت تا آغاز سال 2009 میالدي برابر با 

101/5 میلیارد بشکه بوده است. 
در سال 2009 میالدي، میزان تولید گاز طبیعی این کشور 12/7 میلیارد متر مکعب در 
اثبات  ذخایر  میزان  است.  بوده  روز  در  مکعب  متر  میلیارد  برابر 12/7  نیز  مصرف  و  روز 
بوده  مکعب  متر  تریلیون  با 1/794  برابر  میالدي  سال 2009  آغاز  تا  کویت  گاز  شده ي 

است. 
کویت داراي پستی و بلندي  هاي ناچیزي است و خاك آن بسیار هموار است. بلندترین 
نقطه در کشور کویت داراي 306 متر ارتفاع و پایین  ترین سطح خاك آن در ساحل خلیج 
بخش بزرگی از  دیده نمی  شود و  بلندي صفر است. در کویت جنگل و چراگاه  فارس با 

مساحت کشور را بیابان  هاي خشک و بدون آب دربرگرفته است.
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این فصل از گزارش به بررسی سیستم حمل  ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانکی، نظام بیمه اي 
و زیرساخت هاي ارتباطاتی کویت می  پردازد.

 حمل  ونقل
این کشور از لحاظ زیرساخت  هاي حمل  ونقل جاده  اي، دریایی و هوایی از امکانات خوبی 
برخوردار است. از دید موقعیت جغرافیایی، حمل و نقل دریایی در کویت اهمیت فراوانی 
دارد. هویت این کشور با پدیدار شدن یک بندرگاه مناسب بازرگانی در هم آمیخته و این 
شمار  به  فارس  خلیج  حاشیه  ي  در  کوچک  امیرنشین  این  پیدایش  اساس  واقع  در  بندر 

می  رود. مشخصات سیستم حمل  ونقل کویت، در ادامه گفته شده است.

1-1. جاده  اي 
جاده  کیلومتر  به 5,700  نزدیک  داراي  کویت 
جاده  هاي  را  آن  از  کیلومتر   900 که  است، 
روستایی  و 350 کیلومتر آن را بزرگراه تشکیل 

می  دهند.
کویت در میان کشورهاي عربی، داراي باالترین 
از  و  است  شخصی  خودروهاي  سرانه  ي  رقم 
این دید در جهان پس از شش کشور صنعتی 

پیشرفته در رتبه  ي هفتم قرار می  گیرد.

فصل چهارم
زیرساخت ها
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حمل  ونقل جاده اي از لحاظ میزان جابجایی مسافر پس از حمل  و نقل هوایی و از لحاظ 
جابجایی کاال پس از حمل  ونقل دریایی قرار می  گیرد.

1-2. ریلی
کشورهاي  از  بسیاري  مانند  هم  کشور  این  شاید  و  نیست  راه  آهن  شبکه  ي  داراي  کویت 
کوچک حاشیه خلیج فارس به دلیل کوچک بودن مساحت، نیازي به این شیوه  ي حمل 

و نقل ندارد. 

1-3. دریایی
کویت 499 کیلومتر خط ساحلى دارد. 
مرزهاي آبی این کشور با خلیج فارس 
آب  هاي  به  هرمز  راه تنگه  ي  از  و  است 

آزاد دسترسی دارد.
تجاري  کشتی  رانی  ناوگان  کویت 

اختصاصی ندارد، بلکه یکی از شرکاي شرکت کشتی رانی متحده  ي عرب است که حمل و 
نقل بازرگانی کویت را نیز انجام می  دهد. این شرکت در سال 1976 میالدي ایجاد شده و 
دیگر شرکاي آن کشورهاي عربی حوزه  ي خلیج فارس هستند. کشتی  هاي این شرکت میان 
کشورهاي اروپایی، بنادر دریاي مدیترانه، ژاپن، سواحل شرقی آمریکا، آمریکاي جنوبی و 

بنادر کشورهاي عربی حاشیه  ي خلیج فارس و دریاي سرخ رفت و آمد می   کنند. 

1-3-1. بنادر 
 76 که  است  مهم  بندر  سه  داراي  کشور  این 
درصد ترافیک دریایی این کشور در آنها متمرکز 
مناسب  پیشرفت  کشور  این  بنادر  است.  شده 

داشته  اند و از امکانات خوبی برخوردارند.
مشخصات بنادر کویت به صورت زیر است:

 بندر االحمدي: بزرگ  ترین بندر نفتی کویت که داراي چهار لنگرگاه اسـت. اسـکله 
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شـمالی آن می  تواند هم براي صادرات نفت خام و هم محصوالت پاالیش شده مورد 
استفاده قرار گیرد. 

 بنـدر شـعیبه: دومین بندر بـزرگ کویت اسـت. داراي لنگرگاه  هاي ویـژه کاالهاي 
تجاري، کانتینر و لنگرگاه محصوالت نفتی اسـت که توسط شرکت ملی نفت کویت 

اداره می  شود. 
 بندر الشویخ: قدیمی  ترین بندر تجاري کویت است که می  تواند کشتی  هاي گوناگون 
بـا آبخـور 7/5 متر را در هر زمان و با آبخور 9/5 متـر را تنها در وضعیت بیش ترین 

مد آب بپذیرد. 
 بندر الزور (میناء المسعود): چهارمین بندر نفتی کویت است که صادرات نفت منطقه 

مقسومه را انجام می  دهد. 

1-4. هوایی
کویت در کل هفت فرودگاه دارد که از این 
تعداد، چهار فرودگاه آسفالته و سه فرودگاه 
خاکی است. کویت براي حمل و نقل مسافر 
خطوط  از  دریایی  ناوگان  کنار  در  کاال  و 
هوایی  ناوگان  می  کند.  استفاده  نیز  هوایی 
توسط  و  است  دولتی  شرکت  یک  کویت 
اداره  کویت  کشوري  هواپیمایی  سازمان 

می شود. 
خود  ظرفیت  توسعه  ي  کویت،  المللی  بین  فرودگاه 
به منظور حمل مسافر تا 55 میلیون نفر در سال را 

برنامه  ریزي کرده است.

2. نظام بانکی 
تنظیم کننده ي  اصلی  نهاد  کویت1،  مرکزي  بانک 
روابط و مقررات بانکی در این کشور است. سرمایه  ي 

1. Central Bank of Kuwait (CBK)
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بانک مرکزي کویت پنج میلیون دینار کویتی است.
در این کشور تعداد بانک  هاي بومی و خارجی پرشمار نیست، ولی سیستم بانکی داراي 
سازوکارهاي نسبتاً کارآمد، روزآمد و باثباتی است. از این رو، بانک  هاي کویت در سال  هاي 
گذشته، با وجود بحران مالی جهان، داراي وضعیت مالی مناسب و سود تجاري بوده  اند.                                             
امروزه نهادهاي مالی و بانک  هاي بسیاري از جمله شعب بانک  هاي خارجی در این کشور 

فعالیت دارند. در زیر به نام برخی از بانک  هاي کشور کویت اشاره می  شود:
Citibank  - Kuwait Branch
BNP PARIBAS  - Kuwait Branch
HSBC Bank Middle East Limited  - Kuwait Branch
Kuwait Banking Associatio n
Kuwait Finance Hous e
Commercial Ban k
Bank of Bahrain and Kuwai t
Industrial Bank of Kuwait 
Burgan  Bank
Boubyan Ban k
Al -Ahli Bank of Kuwait
Kuwait International  Bank

3. نظام بیمه اي 
صنعت بیمه  ي کویت رشد مناسبی داشته و هم اکنون چندین شرکت   داخلی و خارجی 
در این بخش فعال هستند. هم اکنون در این کشور سه شرکت بزرگ بیمه داخلی فعال 

هستند. 
این سه شرکت عبارتند از:
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Kuwait Insurance Company 
Warba Insurance Company 
Al -Ahleia Insurance Company

سال  از  که  است  کشور  این  بیمه  شرکت  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  کویت،  بیمه  شرکت 
1960 میالدي، فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت، بیش ترین سهم بازار بیمه را 

در صنعت نفت و گاز کویت در اختیار دارد.
شرکت بیمه واربا، به عنوان یک شرکت پیش روي بازار، خدمات بیمه اي متنوع تري را به 

مشتریان ارایه می کند. این شرکت تجربه اي سی ساله در بازار بیمه کویت دارد.
بازار  در  مشتریان  به  و  است  شده  تاسیس  میالدي  سال 1962  در  االهلی،  بیمه  شرکت 
کویت و انگلیس خدمات بیمه اي ارایه می کند. مزیت رقابتی این شرکت نسبت به سایر 
مشتریان  به  عادالنه تر  و  رقابتی  قیمت هاي  ارایه  کویت،  بازار  در  فعال  بیمه  شرکت هاي 

است.

4. زیرساخت هاي ارتباطاتی 
کویت از لحاظ وضعیت ارتباطات تلفنی وضعیت مناسبی دارد. خدمات تلفنی کویت از 
طریق 35 ایستگاه در سراسر کویت ارایه می  شود. کویت مانند برخی از کشورهاي عضو 

شوراي همکاري خلیج فارس از تجهیزات مخابراتی گسترده  اي برخوردار است. 
کشور وجود داشته  این  ثابت در  تلفن  در حدود 541 هزارخط  میالدي  سال 2010  در 
است. میزان نفوذ تلفن همراه با 2/907 میلیون خط در همین سال به بیش از صد درصد 
یک  از  بیش  به  میالدي  سال 2010  در  کویت  در  اینترنت  کاربران  تعداد  است.  رسیده 

میلیون نفر رسیده است.
اقدامات  کشور  این  نیز،  ماهواره  اي  شبکه  هاي  و  تلویزیونی  زیرساخت  هاي  بخش  در 

گسترده اي را انجام داده و داراي برنامه  هاي زنده ي متنوعی است. 
 .ir است همان گونه که در ایران . kwدامنه  ي  نشانی  هاي اینترنتی یا وب سایت  هاي کویت

است.
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 2010 سال  در  کویت  کشور  ارتباطاتی  شاخص  هاي  و  زیرساخت  ها   ،7 شماره ي  جدول 
میالدي را نشان می  دهد.

جدول 7: زیرساخت  ها و شاخص هاي ارتباطاتی کویت در سال 2010 میالدي

میزانشاخص
541 هزار خطتعداد خطوط تلفن ثابت
2/907 میلیون خطتعداد خطوط تلفن همراه

1 میلیون کاربرکاربران اینترنتی
2,305 میزبانتعداد میزبان  هاي اینترنتی
15 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیونی
18 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي رادیویی

www.cia.gov
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در این فصل، وضعیت تجارت خارجی مشتمل بر وضعیت صادرات و واردات، انواع و میزان 
گروه هاي کاالیی وارد و صادر شده به/ از کویت و کشورهاي عمده واردکننده و صادرکننده 
کاال از/ به کویت بررسی می  شود. در پایان، سرمایه گذاري هاي خارجی انجام شده در این 

کشور تشریح می شود.  

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

میالدي، به میزان 40/794 میلیارد دالر مثبت بوده است. 
شایان ذکر است که اطالعات صادرات و واردات کویت در مراجع معتبر بین  المللی از جمله 
مرکز تجارت بین  المللی (ITC)، از سال 2006 میالدي به بعد موجود است و اطالعات 

سال  هاي قبل در دسترس نیست.
جدول شماره  ي 8 ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري کویت طی سال هاي 2006-2007 

میالدي را نشان می دهد.

 جدول 8: ارزش صادرات و واردات و تراز تجاري کویت طی سال هاي
2007-2006 میالدي (میلیارد دالر)

20062007شرحردیف
56/00362/156ارزش صادرات1
17/24021/362ارزش واردات2

فصل پنجم
اطالعات کلی
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38/76340/794 تراز تجاري3
73/24382/518ارزش مبادالت تجاري4
325291نسبت صادرات به واردات (درصد)5

www.trademap.org 

همان گونه که دیده می شود، روند تراز تجاري کویت طی سال  هاي 2006 و 2007 میالدي 
مثبت و روبه رشد بوده است.

2. صادرات 
عمده  اقالم  است.  داشته  صادرات  دالر  میلیارد  میالدي 62/156  سال 2007  در  کویت 
اشیاي  و  پالستیکی  مواد  خام،  نفت  و  معدنی  سوخت  هاي  شامل  کشور  این  صادراتی 
ساخته شده از آن، وسایل نقلیه زمینی، کودهاي شیمیایی، ماشین آالت و دستگاه هاي 
برقی و اجزا و قطعات آنها، دیگ هاي بخار و آبگرم، مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد، 
شیشه و مصنوعات شیشه اي، چدن، آهن و فوالد وآلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 
می شود. صادرات این کشور در سال 2007 میالدي  با یازده درصد رشد نسبت به سال 

پیش از آن، همراه بوده است.
سال  هاي 2007- در  آن،  رشد  روند  و  جهان  به  کشور  این  صادراتی  مهم  اقالم  فهرست 

2006 میالدي در جدول شماره  ي 9 آمده است.

 جدول 9: اقالم مهم صادراتی و ارزش صادراتی هر یک طی دوره زمانی 
2007-2006 میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
صادرات

افزایشی56,00362,156-کل محصوالت
افزایشی2753,13959,211سوخت هاي معدنی و نفت خام1

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از 2
افزایشی391,0771,265این مواد
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وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط 3
افزایشی87501680راه آهن یا تراموا 

افزایشی31252290کودهاي شیمیایی4

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و 5
افزایشی85110220قطعات آنها

افزایشی84103170 دیگ هاي بخار و آبگرم 6
افزایشی7348122مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد7
افزایشی707590شیشه و مصنوعات شیشه اي 8
کاهشی729284چدن، آهن و فوالد 9
کاهشی765445آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  10

کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از خمیر 11
افزایشی483643کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر 12
افزایشی202439اجزاي نباتات

افزایشی632934سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا13

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ  هاي 14
کاهشی716229گرانبها یا نیمه گرانبها

ـ  جراحی؛ اسباب 15 مبل؛ مبل  هاي طبی 
کاهشی946127تخت خواب  و همانند

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی 16
کاهشی285425یا غیرآلی فلزات گرانبها

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ 17
افزایشی041419عسل طبیعی

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، عکاسی، 18
افزایشی901019سینماتوگرافی

روغن  هاي اسانسی و شبه رزین ها 19
افزایشی331418(رزینوییدها)

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول یا 20
افزایشی 191318شیر، نان هاي شیرینی

www.trademap.org
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با نگاهی به ارقام جدول باال درمی  یابیم که میزان صادرات کویت به ویژه در ده گروه کاالیی 
عمده صادراتی، در سال هاي گذشته روند افزایشی داشته است. 

کشورهاي  عمده ترین  آمریکا،  و  هند  فارس،  خلیج  حوزه  کشورهاي  نامعین،  مناطق 
واردکننده کاال از کویت هستند. مناطق نامعین، امارات، هند، عربستان، آمریکا، قطر 
و اندونزي هفت کشور عمده ي واردکننده ي کاال از کویت هستند که در مجموع 97/3 
به  نامعین  مناطق  که  است  گفتنی  می کنند.  وارد  را  کویت  صادراتی  کاالهاي  از  درصد 
تنهایی 94/4 درصد از سهم کاالهاي صادراتی کویت را به خود اختصاص داده است و این 
بدان معناست که بخش بسیار بزرگی از صادرات این کشور به مقاصد نامشخصی انجام 
می  شود. ایران با واردات 139 میلیون دالر کاال از کویت در سال 2007 میالدي، در رتبه  ي 

دهم قرار دارد. 
جدول شماره ي 10 مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از کویت و سهم آنها از صادرات 

این کشور در سال 2007 میالدي را نشان می دهد.

جدول 10: مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از کویت در سال 2007 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)ارزش وارداتنام کشوررتبه
59,19794/4مناطق نامعین 1
5230/8امارات2
3890/6هند3
3360/5عربستان 4
2640/4آمریکا5
1980/3قطر6
1840/3اندونزي7
1560/2اردن8
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سهم از کل صادرات (درصد)ارزش وارداتنام کشوررتبه
1510/2پاکستان9
1390/2ایران10
1060/2چین11
960/2سوریه12
950/2عراق13
890/1بحرین14
700/1ایتالیا15
600/1مصر16
550/1اسپانیا17
530/1لبنان18
510/1هنگ  کنگ19
450/1عمان20

www.trademap.org 

3. واردات 
عمده  اقالم  است.  داشته  واردات  دالر  میلیارد   21/362 میالدي   2007 سال  در  کویت 
تراموا،  یا  راه آهن  خط  روي  نواقل  از  غیر  زمینی  نقلیه  وسایل  شامل  کویت  وارداتی 
دیگ هاي بخار و آبگرم، ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و قطعات آنها، مصنوعات 
از چدن، آهن یا فوالد، لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقالب باف، چدن، آهن 
اشیاي  و  پالستیکی  مواد  سیمان،  و  آهک  گچ،  سنگ،  و  خاك  گوگرد،  نمک،  فوالد،  و 
ـ  جراحی و اسباب تخت خواب  ساخته شده از این مواد، محصوالت دارویی، مبل  هاي طبی 
می شود. جدول شماره  ي 11 اقالم مهم وارداتی کویت از جهان و ارزش وارداتی هر یک 

طی سال  هاي 2006 و 2007 میالدي را نشان می دهد. 
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جدول 11: اقالم مهم وارداتی و ارزش هر یک طی دوره زمانی 2006-2007 
میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشی17,24021,362-کل محصوالت

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط 1
افزایشی872,8393,295راه آهن یا تراموا 

افزایشی841,9653,276دیگ هاي بخار و آبگرم 2

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و 3
افزایشی851,4602,300قطعات آنها

افزایشی731,1471,512مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد4
افزایشی729611,036چدن، آهن و فوالد 5

لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا 6
افزایشی62476530غیرقالب باف

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک و 7
افزایشی25337522سیمان

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از این 8
افزایشی39445482مواد

افزایشی30394448محصوالت دارویی9

ـ  جراحی؛ اسباب 10 مبل؛ مبل  هاي طبی 
افزایشی94378425تخت خواب و همانند

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، عکاسی، 11
افزایشی90317380سینماتوگرافی

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ  هاي گرانبها 12
افزایشی71247370یا نیمه گرانبها
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل 13
افزایشی04302359طبیعی

کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از خمیر 14
افزایشی48282332کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

افزایشی10266327غالت15

روغن  هاي اسانسی و شبه  رزین ها 16
افزایشی33263309(رزینویدها)

افزایشی02212275گوشت و احشاي خوراکی17

میوه  هاي خوراکی، پوست مرکبات یا پوست 18
کاهشی08279259 خربزه و همانند

افزایشی76226246آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  19
افزایشی44210235چوب و اشیاي چوبی؛ زغال چوب20
افزایشی40210229کائوچو و اشیاي ساخته شده از کائوچو21

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکی 22
افزایشی07211216خوراکی

افزایشی74196203مس و مصنوعات از مس 23
افزایشی38163197محصوالت گوناگون شیمیایی 24

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر 25
افزایشی20156189اجزاي نباتات

افزایشی69146162محصوالت سرامیکی 26
افزایشی21141147فرآورده هاي خوراکی گوناگون27
افزایشی61120141 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف28

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول یا 29
افزایشی19121140شیر، نان هاي شیرینی
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشی64116138کفش، گتر و اشیاي همانند، اجزاي این اشیا 30

افزایشی01134137حیوانات زنده31
افزایشی70118130شیشه و مصنوعات شیشه اي 32

توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوي 33
افزایشی24112122ساخته شده

افزایشی2790120سوخت  هاي معدنی و نفت خام34

صابون، فرآورده  ها براي شستشو، 35
افزایشی34106120فرآورده هاي روان کننده

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز 36
کاهشی68274120(Asbestos)، میکا یا از مواد همانند

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، تانن  ها و 37
افزایشی32105112مشتقات آنها

کاهشی29115109محصوالت شیمیایی آلی38
افزایشی9194106اشیاء صنعت ساعت سازي39

اشیاي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 40
افزایشی428499برگ سازي؛ لوازم سفر

افزایشی159194چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی41
افزایشی17123190قند و شکر و شیرینی42
افزایشی557890 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره43
افزایشی227989نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و سرکه44

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزا و 45
افزایشی957883قطعات و متفرعات آنها

افزایشی186677کاکائو و فرآورده  هاي آن46
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا 47
افزایشی285776غیرآلی فلزات گرانبها

افزایشی637175سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا48
افزایشی836474مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی49
افزایشی096171قهوه، چاي ماته و ادویه50
کاهشی4910057کتاب، روزنامه و تصویر 51
افزایشی574656فرش و سایر کفپوش  ها از مواد نسجی52

ماهی ها و قشرداران، صدف داران و سایر 53
افزایشی034756آبزیان بدون ستون فقرات

افزایشی893656کشتی ها، قایق ها و شناورها 54

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

فقرات
افزایشی164254

ابزارها، ابزار آالت، مصنوعات چاقوسازي، 56
کاهشی825248قاشق و چنگال

افزایشی964048مصنوعات گوناگون57
کاهشی543430رشته  هاي سنتتیک یا مصنوعی 58

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 59
افزایشی122126میو ه هاي گوناگون

آخال و تفاله صنایع خوراك  سازي، 60
افزایشی232025خوراکی  هاي آماده براي حیوانات 

www.trademap.org

همان  گونه که جدول باال نشان می دهد، میزان واردات کاال در بیش تر گروه هاي کاالیی، 
به ویژه در ده گروه کاالیی عمده وارداتی، افزایشی بوده است. این خود گویاي موقعیت و 

فرصتی مناسب براي صادرکنندگان این گروه  هاي کاالیی به کویت است. 
کشورهاي چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، عربستان، هند و کره جنوبی هشت شریک 
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عمده ي وارداتی کویت (صادرکنندگان به کویت) هستند. این کشورها نزدیک به شصت 
داشته اند.  اختیار  در  را  میالدي  سال 2007  در  کویت  به  کاال  صادرات  ارزش  از  درصد 

امارات نهمین کشور واردکننده کاال به کویت است.
ایران با صادرات 390 میلیون دالر کاال به کویت در سال 2007 میالدي، جایگاه سیزدهم 

و سهم بازار 1/8 درصدي را در اختیار دارد.
دلیل  به  کویت،  به  صادرکننده  عمده ي  کشورهاي  میان  در  امارات  و  عربستان  حضور 
عضویت هر سه کشور در اتحادیه ي گمرکی شش  جانبه شوراي همکاري خلیج فارس است. 
در سال 2007 میالدي، عربستان 1/288 میلیارد دالر و امارات 786 میلیون دالر به کویت 

صادرات داشته  اند.
مهم ترین صادرکنندگان کاال به کویت و ارزش صادرات آن ها در سال 2007 میالدي در 

جدول شماره  ي 12 آمده است. 

جدول 12: مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به کویت در سال 2007 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه

2,45611/5چین1

2,41811/3آمریکا2

1,8238/5ژاپن3

1,5937/5آلمان4

1,2906ایتالیا5

1,2886عربستان 6

8894/2هند7

8574کره جنوبی8
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سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه

7863/7امارات9

7283/4انگلیس10

5752/7فرانسه11

5682/7استرالیا12

3901/8ایران13

3091/4هلند14

3061/4تایلند15

3021/4سوییس16

2751/3ترکیه17

2731/3اسپانیا18

2361/1مالزي19

2171برزیل20

2030/9مکزیک21

2000/9کانادا22

1970/9مصر23

1840/9فنالند24

1750/8تایوان25

1680/8اتریش26

1660/8اندونزي27

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

1460/7سنگاپور29

1380/6بلژیک30
www.trademap.org

4. کشورهاي عمده صادرکننده
اطالعات  این  می شوند.  معرفی  کویت  به  صادرکننده  عمده  ي  کشورهاي  بخش،  این  در 
می تواند تصویر روشنی از رقباي بالقوه و رقباي کنونی در گروه هاي کاالیی اصلی صادراتی 
بیش تر  در  نخست  کشور  شش  آمار،  برابر  کند.  فراهم  ایرانی  بازرگانان  براي  کویت  به 
گروه هاي کاالیی به طور میانگین بیش از شصت درصد کاالها را وارد کرده اند. در جداول 
13 تا 32، شش کشور نخست صادرکننده و سهم هر کدام در بیست گروه کاالیی اول ارایه  

شده در جدول شماره 11 آمده است. 

جدول 13 : مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روي خط راه آهن یا تراموا در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

1.02731/2ژاپن1
65119/8آمریکا2
47114/3آلمان3
32910استرالیا4
1444/4کره جنوبی5
1143/5انگلیس6

جمع کل واردات کویت: 3.295 میلیون دالر
www.trademap.org

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

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


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل پنجم: اطالعات کلی / 75

جدول 14: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

66420/3آمریکا1
51715/8ایتالیا2
3209/8چین3
2938/9آلمان4
1986/1ژاپن5
1925/8کره جنوبی6

جمع کل واردات کویت: 3,276 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 15: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

32914/3آمریکا1
28112/2آلمان2
24910/8چین3
1777/7کره جنوبی4
1717/4ژاپن5
1255/4فنالند6

جمع کل واردات کویت: 2,300 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 16: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد در 
بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

21113/9چین1
17111/3ژاپن2
1278/4ایتالیا3
1258/3مکزیک4
1228/1عربستان 5
1117/3کره جنوبی6

جمع کل واردات کویت: 1,512 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 17: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن یا  فوالد در بازار کویت 
(سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

22521/8چین1
20419/7ایران2
17316/7عربستان 3
918/7کره جنوبی4
767/4ترکیه5
565/4آلمان6

جمع کل واردات کویت: 1,036 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 18: مهم ترین رقباي موجود در تامین لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف 
یا غیرقالب باف در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

20238/2چین1
6011/4هند2
509/4ایتالیا3
285/2ترکیه4
173/2فرانسه5
91/7آمریکا6

جمع کل واردات کویت: 530 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 19: مهم ترین رقباي موجود در تأمین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 
آهک و سیمان در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

27152چین1
11221/5امارات2
244/5ژاپن3
214هند4
203/8عربستان 5
203/8تایلند6

جمع کل واردات کویت: 522 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 20: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 
شده از این مواد در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

11223/1عربستان 1
5812چین2
479/7امارات3
265/5تایوان4
265/3آلمان5
224/5آمریکا6

جمع کل واردات کویت : 482 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 21: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت دارویی در بازار کویت 
(سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

7517/3آلمان1
5412/1آمریکا2
5211/7انگلیس3
398/8سوییس4
368/1فرانسه5
306/6ایتالیا6

جمع کل واردات کویت: 448 میلیون دالر
www.trademap.org
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ـ  جراحی؛  جدول 22: مهم ترین رقباي موجود در تامین مبل؛ مبل  هاي طبی 
اسباب تخت  خواب و همانند در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

12128/4چین1
6214/5ایتالیا2
337/7آمریکا3
235/5آلمان4
215مالزي5
204/7انگلیس6

جمع کل واردات کویت: 425 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 23: مهم ترین رقباي موجود در تامین آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار کویت (سال 2007)  

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

12131/9آمریکا1
4712/3آلمان2
318/2ایتالیا3
307/9چین4
225/8ژاپن5
194/9انگلیس6

جمع کل واردات کویت: 380 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 24: مهم ترین رقباي موجود در تامین مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگ  هاي گرانبها یا نیمه   گرانبها در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

8322/4هند1
8222/1امارات2
5214/1سوییس3
267لبنان4
205/5ایتالیا5
195/2آفریقاي جنوبی6

جمع کل واردات کویت: 370 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 25 : مهم ترین رقباي موجود در تامین شیر و محصوالت لبنی؛ تخم 
پرندگان؛ عسل طبیعی در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

10629/6عربستان 1
5214/6نیوزیلند2
277/5هلند3
215/9استرالیا4
174/6هند5
154/1ترکیه6

جمع کل واردات کویت: 359 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 26: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاالهاي کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته 
 شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

11033/1عربستان 1
298/8فنالند2
195/8چین3
175/3کره جنوبی4
175/1اندونزي5
134سوئد6

جمع کل واردات کویت: 332 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول 27: مهم ترین رقباي موجود در تامین غالت در بازار کویت 
(سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

10833/1هند1
7723/4استرالیا2
288/6آرژانتین3
236/9پاکستان4
164/9روسیه5
154/7آمریکا6

جمع کل واردات کویت: 327 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 28: مهم ترین رقباي موجود در تامین روغن  هاي اسانسی و شبه  رزین ها 
(رزینوییدها) در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

9029/1فرانسه1
3310/7انگلیس2
247/9عربستان 3
247/8آلمان4
227/2آمریکا5
227ایتالیا6

جمع کل واردات کویت: 309 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 29: مهم ترین رقباي موجود در تامین گوشت و احشاي خوراکی در بازار 
کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

14352/1برزیل1
238/4استرالیا2
217/6عربستان 3
217/5پاکستان4
207/1چین5
145/1هند6

جمع کل واردات کویت: 275 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 30: مهم ترین رقباي موجود در تامین میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات 
یا پوست خربزه و همانند در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

5320/3فیلیپین1
3914/9مصر2
2810/7آمریکا3
228/6هند4
197/2لبنان5
176/6آفریقاي جنوبی6

جمع کل واردات کویت: 259 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 31: مهم ترین رقباي موجود در تامین آلومینیوم و مصنوعات از 
آلومینیوم در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

4217/1عربستان 1
3915/9بحرین2
3514/4چین3
3413/7امارات4
239/2آمریکا5
124/8آلمان6

جمع کل واردات کویت : 246  میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 32: مهم ترین رقباي موجود در تامین چوب و اشیاي چوبی؛ زغال چوب 
در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

4720/1چین1
3514/9اتریش2
3313/9مالزي3
2711/4اندونزي4
125/1شیلی5
125نیوزیلند6

جمع کل واردات کویت : 235 میلیون دالر
www.trademap.org

4-1. تحلیل مزیت هاي ایران در تامین کاالهاي عمده وارداتی کویت
اول)  فصل  (بیست  کویت  وارداتی  مهم  کاالهاي  تامین  کننده  اصلی  کشورهاي  بررسی 
جزو   فقط  بررسی،  مورد  کاالهاي  صادرات  توانمندي  وجود  با  ایران  که  می  دهد  نشان 
تامین کنندگان اصلی کاالهاي ذیل فصل 72 کتاب تعرفه (چدن، آهن یا فوالد) در بازار 
کویت است. بررسی توانمندي ها و ظرفیت  هاي شرکت  هاي ایران در تامین کاالهاي مهم 
وارداتی کشور کویت نشان می  دهد که شرکت  هاي ایرانی از ظرفیت گسترده  اي براى تامین 

نیازهاي بازار این کشور برخوردار هستند. 

شرکت  هاي ایرانی تولیدکننده ي کاالهاي ذیل فصل  هاى 84 کتاب تعرفه (دیگ  هاي بخار و 
آب گرم) و 25 کتاب تعرفه (نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک و سیمان)، از توانمندي 
بازار  در  بلندمدت  حضور  براي  برنامه  ریزي  با  این رو  از  برخوردارند.  گسترده  اي  صادراتی 
کویت، سهم صادرات ایران به این کشور در این گروه کاالیی، تا اندازه ي زیادي می تواند 

افزایش یابد. 
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ایران در گروه کاالیی 08 (میوه  هاى خوراکى) نیز از پتانسیل و ظرفیت باالیی برخوردار 
است و می  تواند سهم بازار خود را تا حدود زیادي در این گروه کاالیی افزایش دهد. 

 39 دارویى)،  (محصوالت   30 فصول  ذیل  کاالهاي  صادرات  در  ایران  مزیت هاي  بررسی 
(مواد پالستیکی) و 04 (شیر و محصوالت لبنى)، نشان  دهنده  ي ظرفیت هاي گسترده ي 

ایران، براي توسعه ي صادرات به بازار این کشور است. 

که  می  دهد  نشان  کویت  وارداتی  اول  فصل  بیست  در  ایران  صادراتی  برتر ي  هاي  بررسی 
شرکت هاي ایرانی، توانایی تامین بخش بزرگی از کاالهاي ذیل ده فصل شامل فصول 02، 

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

5. سرمایه گذاري خارجی
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوي انکتاد، کویت در بین کشورهاي سرمایه پذیر، جزو 
پانزده کشوري است که کم ترین جذب سرمایه را داشته است. این کشور در سال 2008 

میالدي، تنها 560 میلیون دالر سرمایه خارجی جذب نموده است.

علی رغم رتبه پایین کویت در جذب سرمایه گذاري خارجی، بخش دولتی و خصوصی کویت 
در سال  2008 میالدي بیش از 8/5 میلیارد دالر در کشورهاي مختلف سرمایه گذاري 

کرده است. 

سازمان سرمایه گذاري کویت در آخرین گزارش منتشره در نوامبر سال 2007 میالدي، 
کرده  اعالم  دالر  میلیارد  چهارصد  از  بیش  را  کویت  خارجی  سرمایه گذاري هاي  مجموع 

است.

صنعتی  کشور  هفت  در  کویت  توسط  شده  انجام  خارجى  سرمایه  گذاري  هاى  عمده  ترین 
جهان بوده است. 

جدول شماره  ي 33 میزان سرمایه گذاري خارجی انجام شده در کویت در سال هاي 2006 
تا 2008 میالدي را نشان می دهد. 
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جدول 33: میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در کویت طی 
سال  هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

0/1220/1230/056میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009

میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط کویت در دیگر کشورها، از سال 
2006 تا 2008 میالدي در جدول شماره ي 34 آمده است.

جدول 34 : میزان سرمایه  گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط کویت طی 
سال  هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

8/24010/1568/521میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009
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مناسبات اقتصادي و بازرگانی ایران با کویت سابقه دیرینه دارد. در این فصل پیشینه روابط 
بازرگانی، آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري دو کشور در سال  هاي 2006 و 

2007 میالدي بررسی می  شود. 

1. پیشینه  ي روابط بازرگانی ایران و کویت
ایران و کویت به دالیل دیپلماتیک، اقتصادي 
و راهبردي به دنبال توسعه روابط با یکدیگر 
بازار  یک  به عنوان  کویت  به  ایران  هستند. 
نیازهاي  بر  می  تواند  که  می  نگرد  نزدیک 
از  نماید.  تمرکز  ویژه  طور  به  آن  خریداران 
سوي دیگر کویت نیز دارنده  ي برخی از اقالم 
که  است  مجدد  صادرات  زمینه  در  کاالیی 
مورد نیاز بازار ایران بوده و زمینه  ي گسترش 
را  دوسویه  بازرگانی  روابط  بیش تر  چه  هر 

فراهم می  آورد.
در سال هاي گذشته دو کشور ایران و کویت سیاست توسعه مناسبات به ویژه در بخش 
اقتصادي را در پیش گرفته  اند. عوامل متعددي از جمله فاصله  ي کم جغرافیایى براي حمل 
و نقل کاال (به ویژه از راه دریایی و خطوط کشتی  رانی) موجب شده تا دو کشور عالقه مند 
به تامین نیازهاي خود توسط شرکت  ها و ظرفیت  هاي طرف مقابل باشند. لذا با توجه به 
زمینه هاي موجود جهت همکاري دو جانبه بدیهی است امکان بسط و تعمیق روابط میان 

دو کشور فراهم می باشد.

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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2. آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري
تراز تجاري ایران با کویت در سال  هاي گذشته با روند مثبت همراه بوده که این امر ناشی 
از ارزش باالى صادرات غیرنفتی ایران به کویت بوده است. در سال 2006 میالدي تراز 
تجاري ایران با کویت برابر با مثبت 233 میلیون دالر بوده است. با افزایش صادرات ایران 
در سال 2007 میالدي، میزان تراز تجاري به مثبت 251 میلیون دالر بهبود یافته است. 
جدول شماره 35 روند تراز تجاري ایران با کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي را 

نشان می دهد.
جدول 35: روند تراز تجاري ایران با کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي 

(میلیون دالر)
روند تغییر تراز تجاريتراز تجاريارزش وارداتارزش صادراتسال
به نفع ایران+2006333100233
به نفع ایران+2007390139251

www.trademap.org

نمودار شماره 1 روند تراز تجاري ایران با کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي را 
نشان می دهد.

نمودار 1: روند تراز تجاري ایران با کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي 
(میلیون دالر)
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3. صادرات ایران به کویت
در سال 2006 میالدي ارزش صادرات ایران به کویت برابر با 333 میلیون دالر بوده که در 

سال 2007 میالدي با رشدي 17 درصدي به 390 میلیون دالر افزایش یافته است. 
جدول شماره  ي 36 ارزش صادرات ایران به کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي 

را نشان می دهد.
جدول 36: ارزش صادرات ایران به کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي 

(میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش صادراتسال
2006333-
200739017+

www.trademap.org                                              
نمودار شماره  ي 2 ارزش صادرات ایران به کویت در سال هاي 2007-2006 میالدي را 

نشان می دهد.

نمودار 2: ارزش صادرات ایران به کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي 
(میلیون دالر)
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سال  در  و  کاالیی  گروه  شامل 72  میالدي،  سال 2007  در  کویت  به  ایران  صادرات  کل 
می شود.  شماره ي 37  جدول  در  مندرج  کاالیی  گروه  دربرگیرنده ي 78  میالدي   2006
فوالد،  و  آهن  چدن،  شامل  گذشته  سال  دو  در  کویت  به  ایران  صادراتی  عمده  اقالم 
و  مس  زنده،  حیوانات  تراموا،  یا  راه آهن  خط  روي  نواقل  از  غیر  زمینی  نقلیه  وسایل 
روغن دار،  دانه و میوه هاي  آهک و سیمان، سبزیجات، نباتات،  گچ،  از مس،  مصنوعات 

دانه و بذر میو ه هاي گوناگون و مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان می شود.

 جدول 37 : ترکیب صادرات ایران به کویت طی دوره 2007-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
صادرات

افزایشی333390-کل محصوالت
افزایشی72193204چدن، آهن و فوالد 1

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط 2
افزایشی871642راه آهن یا تراموا 

افزایشی012742حیوانات زنده3
افزایشی740/4919مس و مصنوعات از مس 4

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک و 5
کاهشی252815سیمان

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکی 6
کاهشی071612خوراکی

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 7
افزایشی12612میو ه هاي گوناگون

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز 8
کاهشی68109(Asbestos)، میکا یا از مواد همانند

میوه  هاي خوراکی، پوست مرکبات یا پوست 9
کاهشی0897خربزه و همانند
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
صادرات

ماهی ها و قشرداران، صدف  داران و سایر 10
افزایشی0346آبزیان بدون ستون فقرات

-5733فرش و سایر کفپوش  ها از مواد نسجی11

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول یا 12
افزایشی190/402شیر، نان هاي شیرینی

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا 13
افزایشی280/021غیرآلی فلزات گرانبها

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

افزایشی110/061محصوالت صنعت آردسازي، مالت و نشاسته 15
افزایشی690/671محصوالت سرامیکی 16
کاهشی8410/84دیگ هاي بخار و آبگرم 17

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از این 18
کاهشی3910/79مواد

کاهشی7310/74مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد19
کاهشی7910/79روي و مصنوعات از روي 20
کاهشی330/690/68روغن  هاي اسانسی و شبه  رزین ها (رزینوییدها) 21

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و 22
کاهشی8530/63قطعات آنها

کاهشی2910/60محصوالت شیمیایی آلی23

صابون، فرآورده  ها براي شستشو، فرآورده هاي 24
کاهشی340/600/50روان  کننده

کاهشی170/450/40قند و شکر و شیرینی25

آخال و تفاله صنایع خوراك  سازي و 26
کاهشی230/470/37خوراکی هاي آماده براي حیوانات 
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
صادرات

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل 27
افزایشی040/340/36طبیعی

کاهشی090/530/34قهوه، چاي ماته و ادویه28
افزایشی440/100/33چوب و اشیاي چوبی و زغال چوب29
کاهشی210/340/30فرآورده هاي خوراکی گوناگون30
کاهشی700/490/25شیشه و مصنوعات شیشه اي 31
افزایشی760/130/19آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  32
افزایشی830/10/17مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی33

ـ  جراحی؛ اسباب 34 مبل؛ مبل  هاي طبی 
کاهشی940/170/12تخت خواب و همانند

لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا 35
-620/110/11غیرقالب باف

افزایشی450/060/11چوب پنبه و اشیاي ساخته شده از چوب پنبه36

فرآورده  هاي گوشت، ماهی یا قشرداران، 37
افزایشی160/030/11صدف داران یا سایر آبزیان بدون ستون فقرات

کاهشی2740/10سوخت  هاي معدنی و نفت خام38
کاهشی060/120/10نباتات زنده و محصوالت گلکاري39
کاهشی460/120/09مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی40
افزایشی400/050/09کائوچو و اشیاي ساخته شده از کائوچو41
-640/070/07کفش، گتر و اشیاي همانند، اجزاي این اشیا42

کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از خمیر کاغذ، 43
افزایشی480/020/07از کاغذ یا از مقوا 

کاهشی180/240/06کاکائو و فرآورده  هاي آن44
-490/050/05کتاب، روزنامه و تصویر 45
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
صادرات

کاهشی140/050/04مواد قابل بافت و سایر محصوالت نباتی46
افزایشی020/020/04گوشت و احشاي خوراکی47
کاهشی220/050/04نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و سرکه48
کاهشی630/070/04سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا49

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ  هاي گرانبها 50
کاهشی710/050/03یا نیمه  گرانبها

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، عکاسی، 51
افزایشی900/0020/03سینماتوگرافی

افزایشی960/020/03مصنوعات گوناگون52

انگم  ها، صمغ  ها، رزین  ها و سایر شیره  ها و 53
کاهشی130/050/02عصاره نباتی

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزاء و 54
کاهشی950/040/02قطعات و متفرعات آنها

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

پارچه  هاي تار و پود باف مخصوص، پارچه  هاي 56
افزایشی580/0070/01نسجی منگوله بافت

کاهشی100/050/009غالت57

محصوالت حاصل از نشاسته یا فکول تغییر 58
کاهشی350/050/008یافته، چسب ها، آنزیم  ها

اشیاي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 59
افزایشی420/0030/007برگ سازي؛ لوازم سفر

پر و پر نرم آماده و اشیاي ساخته شده از پر یا 60
کاهشی670/040/007از پر نرم

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

روند 20062007تعرفه
صادرات

خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزي؛ کاغذ 62
افزایشی4700/005یا مقوا براي بازیافت

سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از 63
افزایشی8100/004این مواد 

افزایشی7500/004نیکل و مصنوعات از نیکل 64
افزایشی3100/002کودهاي شیمیایی65
افزایشی550/0010/002 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره66

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

 پارچه هاي نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا 68
کاهشی590/0030/001مطبق شده

افزایشی3700/001محصوالت عکاسی و سینماتوگرافی69
کاهشی380/490/001محصوالت گوناگون شیمیایی 70
کاهشی150/0030/001چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی71
کاهشی910/020/001اشیاي صنعت ساعت سازي72
کاهشی970/0050اشیاي هنري، اشیاي کلکسیون یا عتیقه73

باروت، مواد منفجره، اشیاي آتش  بازي، 74
کاهشی360/0030کبریت، آلیاژهاي آتش زا

کاهشی430/030پوست  هاي نرم طبیعی و پوست  هاي نرم بدلی75
کاهشی520/0030پنبه76
کاهشی600/0090پارچه هاي کشباف یا قالب باف77
کاهشی610/0030 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف78

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 3 ترکیب اقالم مهم صادراتی ایران به کویت طی سال هاي 2006-2007 
میالدي را به صورت مقایسه اي نشان می دهد. 
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نمودار 3: ترکیب صادرات ایران به کویت طی سال هاي2007-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

4. تحلیل صادرات محصوالت ایران به کویت
در ادامه جایگاه و سهم ایران در صادرات هر یک از گروه هاي کاالیی فوق به بازار کویت 

تجزیه و تحلیل، و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر یک از این گروه ها بررسی می شود. 

4-1. چدن، آهن و فوالد
سال 2007  در  کویت  به  ایران  صادراتی  عمده  کاالیی  گروه  اولین  فوالد،  و  آهن  چدن، 
بیش ترین  آلمان  و  ترکیه  جنوبی،  کره  عربستان،  ایران،  چین،  کشورهاي  است.  میالدي 
ارزش صادرات این گروه از محصوالت به کویت را در اختیار دارند. این شش کشور نزدیک 
به هشتاد درصد از بازار این گروه کاالیی در بازار کویت را به خود اختصاص داده اند. ایران 
با صادرات 204 میلیون دالري چدن، آهن و فوالد به کویت در سال 2007 میالدي در 

این گروه کاالیی، جایگاه دوم و سهم بازار 19/7 درصدي را در اختیار دارد. 
با توجه به جایگاه مناسب کشور ایران در زمینه تولید و صدور چدن، آهن و فوالد، امکان 
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ارایه بیش تر این گروه کاالیی مورد نیاز کشور کویت به عنوان یک فرصت بالقوه در افق 
زمانی میان  مدت وجود دارد. 

جدول شماره  ي 38 مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار کویت 
در سال 2007 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 38: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و  فوالد در بازار کویت 
(سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

22521/8چین1
20419/7ایران2
17316/7عربستان 3
918/7کره جنوبی4
767/4ترکیه5
565/4آلمان6

جمع کل واردات کویت: 1.036 میلیون دالر
www.trademap.org

4-2. وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط راه آهن یا تراموا
وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط راه آهن یا تراموا، دومین گروه کاالیی صادراتی 
ایران به کویت در سال 2007 میالدي است. ژاپن، آمریکا، آلمان، استرالیا، کره جنوبی و 
انگلیس شش کشور عمده  ي صادرکننده  ي این گروه کاالیی به کویت هستند. این کشورها 
در مجموع بیش از 83 درصد از این بازار را به خود اختصاص داده اند. تنها دو کشور آمریکا 

و ژاپن، 51 درصد صادرات وسایل نقلیه زمینی به کویت را در اختیار داشته  اند. 
ایران با صادرات 42/5 میلیون دالر وسایل نقلیه زمینى به کویت در سال 2007 میالدى، 

جایگاه دهم و سهم بازار 1/3 درصدى را در اختیار دارد.
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جدول شماره  ي 39 مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی در بازار کویت، 
در سال 2007 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 39: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روي خط راه آهن یا تراموا در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

1.02731/2ژاپن1
65119/8آمریکا2
47114/3آلمان3
32910استرالیا4
1444/4کره جنوبی5
1143/5انگلیس6

جمع کل واردات کویت: 3.295 میلیون دالر
www.trademap.org

4-3. حیوانات زنده
کشورهاي  است.  کویت  کشور  به  ایران  صادراتی  کاالیی  گروه  سومین  زنده،  حیوانات 
سال  در  کویت  به  زنده  حیوانات  صادرات  از  درصد  هشتاد  به  نزدیک  ایران  و  استرالیا 
2007 میالدي را به خود اختصاص داده اند. عربستان، سوریه، سومالی و مناطق نامعین در 

رده هاي بعدي صادرات این گروه کاالیی به کویت قرار دارند. 
ایران با صادرات 42 میلیون دالر حیوانات زنده به کویت، رتبه ي دوم و سهم بازار 30/6 

درصدي را در اختیار دارد.
با توجه به تنوع آب و هوایى و ظرفیت  هاى مناسب ایران جهت پرورش حیوانات زنده، 
صورت  در  کویت  بازار  در  کاالیى  گروه  این  بازار  سهم  افزایش  و  صادرات  توسعه  امکان 

برنامه  ریزى مناسب وجود دارد.
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جدول شماره  ي 40 مهم ترین رقباي موجود در تامین حیوانات زنده در بازار کویت در سال 
2007 میالدي را نشان می دهد. 

 جدول 40: مهم ترین رقباي موجود در تامین حیوانات زنده در بازار کویت
(سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

6547/3استرالیا1
4230/6ایران2
139/4عربستان 3
53/5سوریه4
42/7سومالی5
31/9مناطق نامعین6

جمع کل واردات کویت: 137 میلیون دالر
www.trademap.org

4-4. مس و مصنوعات از مس
مس و مصنوعات از مس، چهارمین گروه کاالیی صادراتی ایران به کویت در سال 2007 
میالدي است. کشورهاي روسیه، زامبیا، ایران، عمان، هند و چین به ترتیب جایگاه هاي 
اول تا ششم را در صادرات این محصوالت به کویت در اختیار دارند. این شش کشور در 
مجموع نزدیک به 84 درصد از صادرات این گروه کاالیی به بازار کویت را به خود اختصاص 

داده اند. 
سهم صادرات ایران به کویت در این گروه کاالیی، 9/5 درصد و ارزش صادرات آن در حدود 

19 میلیون دالر است که رتبه سوم را در این گروه کاالیی به خود اختصاص داده است. 
جدول شماره  ي 41 مهم ترین رقباي موجود در تامین مس و مصنوعات مس در بازار کشور 

کویت در سال 2007 میالدي را نشان می دهد. 
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جدول 41: مهم ترین رقباي موجود در تامین مس و مصنوعات از مس در بازار 
کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

7838/6روسیه1

3215/9زامبیا2

199/5ایران3

178/6عمان4

126هند5

105چین6

جمع کل واردات کویت: 203  میلیون دالر
www.trademap.org

4-5. سایر محصوالت 
صادرات ایران به کویت در دیگر گروه هاي کاالیی، به ویژه بیست گروه کاالیی اول نیز از 
حجم متوسطى برخوردار است. ایران در بیش تر این گروه هاي کاالیی، برتري هاي نسبی، 
را  رو  پیش  سال هاي  در  صادرات  براي  مناسب  قابلیت هاي  و  توانمندي  ها  پتانسیل ها، 
داراست. ایران با تدوین برنامه صادراتی مدون و اجرایی مناسب، می تواند سهم صادرات 
میوه  هاى  و  دانه  روي،  از  مصنوعات  و  روي  خوراکی  ،  میوه  هاي  مانند  کاالهایی  در  خود 
فرآورده  هاي  سبزیجات،  فوالد،  و  آهن  چدن،  از  مصنوعات  کفپوش،  و  فرش  روغن  دار، 

لبنی، ماهى، آرد، نشاسته و گچ، آهک و سیمان را به کویت بهبود بخشد. 

جداول شماره ي 42 تا 57 مهم ترین رقبا در تامین سایر گروه هاي کاالیی صادراتی ایران 
به کویت در سال 2007 میالدي را نشان می دهند.
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جدول 42: مهم ترین رقباي موجود در تامین نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 
آهک و سیمان  در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

27152چین1
11221/5امارات2
244/5ژاپن3
214هند4
203/8عربستان 5
203/8تایلند6

جمع کل واردات کویت: 522 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 43: مهم ترین رقباي موجود در تامین سبزیجات، نباتات، ریشه و 
غده هاي زیرخاکی خوراکی در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

3215هند1
3214/9سوریه2
2310/5عربستان 3
188/3آمریکا4
177/8مصر5
146/3لبنان6

جمع کل واردات کویت: 216 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 44: مهم ترین رقباي موجود در تامین دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و 
بذر و میو ه هاي گوناگون در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

1246/4ایران1
26/3هلند2
26/1چین3
15/4مصر4
15/3آمریکا5
15/3هند6

جمع کل واردات کویت: 26  میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 45: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

3630ایتالیا1
1512/2چین2
108/3عربستان 3
97/3ایران4
64/8اسپانیا5
64/7هند6

جمع کل واردات کویت : 120 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 46: مهم ترین رقباي موجود در تامین میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات 
یا پوست خربزه و همانند در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

5320/3فیلیپین1
3914/9مصر2
2810/7آمریکا3
228/6هند4
197/2لبنان5
176/6آفریقاي جنوبی6

جمع کل واردات کویت: 259 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 47: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماهی ها و قشرداران، صدف  داران و 
سایر آبزیان بدون ستون فقرات در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

1322/9هند1
712/6امارات2
611/3پاکستان3
610/9ایران4
35ویتنام5
34/7میانمار6

جمع کل واردات کویت: 56 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 48: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرش و سایر کفپوش  ها از مواد 
نسجی در بازار کویت (سال 2007)  

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

1933/6عربستان1
712/9ترکیه2
46/8هند3
46/6چین4
46/6بلژیک5
36/1ایران6

جمع کل واردات کویت: 56 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 49: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 
فکول یا شیر، نان هاي شیرینی در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

2719/4عربستان 1
2115ایرلند2
117/6انگلیس3
96/7هلند4
96/2آمریکا5
64آلمان6

جمع کل واردات کویت: 140 میلیون دالر
www.trademap.org

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

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


104 / راهنماي تجارت با کویت

جدول 50: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی غیرآلی، 
ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

1520/2آمریکا1
1013عربستان2
89/9چین3
79آلمان4
56/7ایتالیا5
45/8هند6

جمع کل واردات کویت: 76 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 51: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا 
از سایر اجزاي نباتات در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

4423/1عربستان 1
2211/4هلند2
2010/6آمریکا3
157/8مصر4
126/4امارات5
73/7بحرین6

جمع کل واردات کویت: 189 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 52: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت صنعت آردسازي، مالت، 
نشاسته در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

213/1هند1
110/3ایران2
110/2انگلیس3
19/2عربستان 4
0/827/1تایلند5
0/746/4سریالنکا6

جمع کل واردات کویت: 12 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 53: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت سرامیکی در بازار کویت 
(سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

5936/3چین1
2917/6اسپانیا2
2616/1ایتالیا3
74/1آلمان4
74امارات5
53/3عربستان 6

جمع کل واردات کویت: 162 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 54: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

66420/3آمریکا1
51715/8ایتالیا2
3209/8چین3
2938/9آلمان4
1986/1ژاپن5
1925/8کره جنوبی6

جمع کل واردات کویت: 3,276 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 55: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 
شده از این مواد در بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

11223/1عربستان 1
5812چین2
479/7امارات3
265/5تایوان4
265/3آلمان5
224/5آمریکا6

جمع کل واردات کویت: 482 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 56: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد در 
بازار کویت (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

21113/9چین1
17111/3ژاپن2
1278/4ایتالیا3
1258/3مکزیک4
1228/1عربستان 5
1117/3کره جنوبی6

جمع کل واردات کویت : 1.512  میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 57 : مهم ترین رقباي موجود در تامین روي و مصنوعات از روي در بازار 
کویت  (سال 2007)

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

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در کویت (درصد)

330/5کره جنوبی1
218/2چین2
217/7استرالیا3
0/736/3کانادا4
0/556/3ایران5
0/494/8مالزي6

جمع کل واردات کویت : 11 میلیون دالر
www.trademap.org
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5. واردات ایران از کویت
واردات ایران از کویت در سال 2006 میالدي برابر با 100 میلیون دالر بوده است. این 
ارزش  است.  یافته  افزایش  دالر  میلیون  به 139  میالدي  سال 2007  در  واردات  میزان 
واردات ایران از کویت در سال 2007 میالدي نسبت به سال 2006، با رشد 39 درصدي 

همراه بوده است. 
جدول شماره  ي 58 ارزش واردات ایران از کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي را 

نشان می دهد.  
جدول 58: ارزش واردات ایران از کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي 

(میلیون دالر)
نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال
2006100-
2007139+39

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 4 ارزش واردات ایران از کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي را 
نشان می دهد.

نمودار 4: ارزش واردات ایران از کویت طی سال هاي 2007-2006 میالدي 
(میلیون دالر)

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

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


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 109

اقالم وارداتی ایران از کویت در سال 2007 میالدي شامل 59 گروه کاالیی و در مجموع 
دو سال گذشته شامل 72 گروه کاالیی می شود. جدول شماره  ي 59 ترکیب اقالم وارداتی 

ایران از کویت طی سال هاي  2007-2006 میالدي را نشان می دهد. 

   جدول 59: ترکیب اقالم وارداتی ایران از کویت طی دوره 2006-2007 
میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشی100139-کل محصوالت

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط 1
افزایشی8771104راه آهن یا تراموا 

کاهشی3198کودهاي شیمیایی2
افزایشی1035غالت3
افزایشی2245نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و سرکه4
افزایشی7013شیشه و مصنوعات شیشه اي 5
ثابت8433دیگ هاي بخار و آبگرم 6

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر 7
افزایشی200/892اجزاي نباتات

افزایشی090/731قهوه، چاي ماته و ادویه8
افزایشی630/891سایر اشیاي نسجی دوخته و مهیا9

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و 10
کاهشی8520/95قطعات آنها

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، عکاسی و 11
افزایشی900/060/90سینماتوگرافی

افزایشی570/460/88فرش و سایر کفپوش  ها از مواد نسجی12
افزایشی730/170/69مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد13
افزایشی760/230/67آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  14
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

افزایشی400/210/64کائوچو و اشیاي ساخته شده از کائوچو15
افزایشی890/020/56کشتی ها، قایق ها و شناورها 16

ـ  جراحی؛ اسباب 17 مبل؛ مبل  هاي طبی 
افزایشی940/310/39تخت خواب و همانند

افزایشی150/100/35چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی18

کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از خمیر 19
افزایشی480/100/25کاغذ، از کاغذ یا از مقوا 

افزایشی210/080/16فرآورده هاي خوراکی گوناگون20

اشیاي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 21
افزایشی420/040/15برگ سازي؛ لوازم سفر

میوه  هاي خوراکی، پوست مرکبات یا پوست 22
افزایشی080/100/13خربزه و همانند

توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوي 23
افزایشی240/080/10ساخته شده

روغن  هاي اسانسی و شبه  رزین ها 24
کاهشی330/110/10(رزینوییدها)

کاهشی170/720/09قند، شکر و شیرینی25

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا 26
کاهشی280/060/05غیرآلی فلزات گرانبها

ماهی ها و قشرداران، صدف  داران و سایر 27
افزایشی0300/04آبزیان بدون ستون فقرات

صابون، فرآورده  ها براي شستشو، 28
افزایشی340/010/04فرآورده هاي روان کننده

لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا 29
افزایشی620/030/04غیرقالب باف

عصاره هاي دباغی یا رنگ رزي، تانن  ها و 30
افزایشی320/0060/04مشتقات آنها
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

کاهشی010/040/03حیوانات زنده31
ثابت960/030/03مصنوعات گوناگون32
کاهشی690/150/03محصوالت سرامیکی 33

پارچه  هاي تار و پود باف مخصوص، 34
کاهشی580/030/02پارچه هاي نسجی منگوله بافت

افزایشی550/0040/02 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره35
افزایشی6500/02کاله و اجزاي کاله36
افزایشی290/010/02محصوالت شیمیایی آلی37

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول یا 38
افزایشی190/0010/02شیر، نان هاي شیرینی

ثابت440/010/01چوب و اشیاي چوبی؛ زغال چوب39

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از این 40
کاهشی390/830/01مواد

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل 41
کاهشی040/020/01طبیعی

کاهشی640/130/009کفش، گتر و اشیاي همانند، اجزاي این اشیا 42

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات چاقوسازي، 43
افزایشی820/0050/009قاشق و چنگال

افزایشی3800/008محصوالت گوناگون شیمیایی 44

انگم  ها، صمغ  ها، رزین  ها و دیگر شیره  ها و 45
افزایشی130/0070/008عصاره نباتی

افزایشی110/0010/006محصوالت صنعت آردسازي، مالت، نشاسته 46
کاهشی060/020/006نباتات زنده و محصوالت گلکاري47

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي 48
کاهشی070/030/006زیرخاکی خوراکی
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

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

فقرات
کاهشی160/0070/005

کاهشی490/020/005کتاب، روزنامه، تصویر 50

 اسلحه و مهمات، اجزاي قطعات و متفرعات 51
افزایشی9300/005آنها

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزا و 52
کاهشی950/030/004قطعات و متفرعات آنها

آالت موسیقی؛ اجزا و قطعات و متفرعات 53
افزایشی9200/004این آالت  

ثابت720/0040/004چدن، آهن و فوالد 54

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و بذر و 55
افزایشی120/0020/004میو ه هاي گوناگون

پر و پر نرم آماده و اشیاي ساخته شده از پر 56
افزایشی6700/002یا از پر نرم

کاهشی780/130/002سرب و مصنوعات از سرب57
افزایشی5200/001پنبه58
افزایشی4500/001چوب پنبه و اشیاي ساخته شده از چوب پنبه59
کاهشی460/0010مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی60
کاهشی540/0070رشته  هاي سنتتیک یا مصنوعی 61

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز 62
کاهشی680/120(Asbestos)، میکا یا از مواد همانند

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي ویژه؛ 63
کاهشی560/0020ریسمان، طناب

کاهشی600/130پارچه هاي کشباف یا قالب باف64
کاهشی610/050 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف65
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20062007تعرفه
واردات

کاهشی180/0010کاکائو و فرآورده  هاي آن66

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک و 67
کاهشی250/0070سیمان

کاهشی270/0070سوخت  هاي معدنی و نفت خام68

آخال و تفاله صنایع خوراك  سازي، 69
کاهشی230/0010خوراکی هاي آماده براي حیوانات 

کاهشی790/0010روي و مصنوعات از روي 70
کاهشی740/0010مس و مصنوعات از مس 71
کاهشی 830/080مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی72

www.trademap.org

نمودار شماره  ي 5 ترکیب اقالم مهم وارداتی ایران از کویت طی سال هاي 2006-2007 
میالدي را نشان می دهد.

نمودار 5: ترکیب اقالم وارداتی ایران از کویت طی سال هاي 2006-2007 
میالدي (میلیون دالر)

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

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


114 / راهنماي تجارت با کویت

6. اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترك
کمیته مشترك بازرگانی ایران و کویت، باالترین نشست مشترك اقتصادي دو کشور است. 
گسترش روابط تجاري و بررسی موانع و مشکالت و ترسیم روند گسترش مناسبات، از 

مهم ترین وظایف این نشست است. 
کمیته مشترك بازرگانی ایران و کویت با مسوولیت وزارت بازرگانی ایران و وزارت بازرگانی 
و صنایع کویت، به صورت مرتب و هر چند سال یک بار در پایتخت  هاي دو کشور برگزار 
می  شود. تاکنون 9 نشست مشترك در شهرهاي تهران و کویت برگزار شده است. نهمین 
اجالس در سال 1387 خورشیدي در کویت برگزار شد. هم چنین اولین اجالس کمیسیون 

مشترك با مسوولیت وزارت امور خارجه در سال 1386 خورشیدي برگزار شده است.
نشان  را  کشور  دو  مشترك  اجالس  هاي  برگزاري  محل  و  تاریخ   60 شماره  ي  جدول 

می دهد.

جدول 60: تاریخ و محل برگزاري اجالس  هاي کمیسیون مشترك اقتصادي میان 
ایران و کویت

سال برگزارکنندهنام اجالسردیف
محلبرگزاري

کویت1377وزارت بازرگانیاولین کمیته مشترك بازرگانی1
تهران1377وزارت بازرگانیدومین کمیته مشترك بازرگانی2
کویت1378وزارت بازرگانیسومین کمیته مشترك بازرگانی3
تهران1379وزارت بازرگانیچهارمین کمیته مشترك بازرگانی4
کویت1380وزارت بازرگانیپنجمین کمیته مشترك بازرگانی5
تهران1381وزارت بازرگانیششمین کمیته مشترك بازرگانی6
کویت1382وزارت بازرگانیهفتمین کمیته مشترك بازرگانی7
تهران1383وزارت بازرگانیهشتمین کمیته مشترك بازرگانی8
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نخستین جلسه کمیته بررسی افق  هاي 9
کویت1383وزارت بازرگانیهمکاري

تهران1386وزارت امور خارجهاولین اجالس کمیسیون مشترك10
کویت1388وزارت بازرگانینهمین کمیته مشترك بازرگانی11

www.tpo.ir

7. موافقت نامه هاي تجاري و یادداشت  تفاهم هاي همکاري 
مهم  ترین موافقت  نامه  ها و یادداشت تفاهم  هاى 
و  ایران  کشور  دو  میان  شده  امضا  همکاري  

کویت عبارتند از:
  1374 سـال  بازرگانـی،  موافقت  نامـه 

شمسى.
 موافقت  نامـه پرهیـز از دریافـت مالیات 

مضاعف، سال 1386 شمسى. 
موافقت  نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه  گذاري، سال 1386  شمسى. 

یادداشت تفاهم  هاى 9  کمیته مشترك بازرگانی. 
موافقت  نامه حمل و نقل هوایی، سال 1379  شمسى.

موافقت  نامه فرهنگی، سال 1377  شمسى.
یادداشت تفاهم همکاري هاي اقتصادي و فنی، سال 1381  شمسى.

یادداشت تفاهم همکاري در زمینه پروژه کابل دریایی، سال 1382  شمسى. 
موافقت  نامه انتقال آب از ایران به کویت، سال 1382  شمسى. 

مذاکرات همکاري گردشگري، سال 1382  شمسى. 
موافقت  نامه امنیتی، سال 1383  شمسى. 

یادداشـت تفاهم بررسـی افق  هـاي همکاري طـرح ارتبـاط قاره اي، سـال 1383  
شمسى. 
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 یادداشـت تفاهـم همـکاري صنـدوق ضمانت صـادرات ایـران با شـرکت ضمانت 
سرمایه گذاري عرب کویت، سال 1383 شمسى. 

یادداشت تفاهم همکاري در زمینه استاندارد، سال 1383  شمسى.
موافقت  نامه علمی و آموزشی، سال 1384  شمسى. 

کویت  و  ایران  بازرگانی  مشترك  کمیته  هاي  نشست  هاي  دستاوردهاي  که  گفت  می  توان 
عبارتند از: 

 موافقت  نامه بازرگانی. 
 موافقت  نامه فرهنگی. 

 موافقت  نامه امنیتی. 
 موافقت  نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف.

 موافقت  نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه  گذاري. 
 چندیـن یادداشـت تفاهم در زمینه  هـاي اسـتاندارد، علمی و آموزشـی، اتاق  هاي 

بازرگانی و اقتصادي و فنی. 

8. دیدارهاي متقابل مقامات بلندپایه
در  کویت  و  ایران  کشور  دو  بلندپایه  مقامات 
متعددي  متقابل  دیدارهاى  اخیر  سال هاي 

داشته اند.  

المحمد  ناصر  شیخ  شمسی،  سال 1388  در 
صدر  در  کویت  نخست وزیر  الصباح  االحمد 
از  اقتصادى  و  سیاسى  بلندپایه  هیات  یک 

ایران  عالى رتبه  مقامات  با  و  کرد  دیدن  ایران 
حضور  جمله  از  المحمد،  ناصر  شیخ  همراه  کویتى  هیات  ترکیب  داد.  انجام  مذاکراتی 
مسووالن سازمان سرمایه گذارى کویت، مدیر کل صندوق توسعه عربى و رییس سازمان 
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هواپیمایى این کشور، به عنوان تمایل مقامات کویتى به گسترش روابط اقتصادى با ایران 
زمینه هاى  در  ویژه  به  همکارى ها  سطح  افزایش  درباره  توافقاتى  سفر  این  در  شد.  تلقى 
اقتصادى و تجارى به عمل آمد و مسووالنى از سوى دو کشور، براى پیگیرى توافقات انجام 

شده معرفى شدند. 

در پی این دیدار، هیاتى اقتصادى به سرپرستى على آقامحمدى، معاون نظارت و هماهنگى 
در سیاست هاى اقتصادى معاون اول رییس جمهور ایران، از کویت بازدید کرد و درباره ي 

پیگیرى توافق هاى به عمل آمده با مقامات کویتى به رایزنى و تبادل نظر پرداخت.

در سال 1388 شمسی، آقاي على الریجانى رییس مجلس شوراى اسالمى، در صدر یک 
هیات بلندپایه از کویت دیدن کرد و با مقامات بلند پایه این کشور درباره ي گسترش روابط 

و تحوالت منطقه اى و جهانی مذاکراتی انجام داد.

آقاي الریجانى در جریان سفر به کویت با شیخ صباح االحمد الجابر الصباح امیر کویت، 
شیخ ناصر المحمد نخست وزیر و جاسم الخرافى رییس مجلس این کشور دیدار و گفت وگو 

کرد.

9. فعالیت هاي نمایشگاهی و هیات هاي تجاري 
حضور در نمایشگاه  هاي بین المللی، ابزار موثري براي معرفی و بازاریابی محصوالت ایرانی 
در بازارهاي جهانی است. این اقدام می  تواند راهکار مطلوبی براي بازاریابی کاالهاي ایرانی 
در بازار کویت باشد. با توجه به اهمیت آگاهی  رسانی و تبلیغات درباره ي کاالها، توانمندي ها 

و پتانسیل هاي ایران، هیات هاي تجاري مختلفی میان دو کشور مبادله شده است. 

بر اساس برنامه ریزي هایی که سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگانی استان ها انجام 
داده اند، شرکت  ها و تجار ایرانی در چندین نمایشگاه  بین  المللی کویت در سال هاي 1385 
تا 1388 خورشیدي شرکت نموده اند. جدول شماره ي 61، جزییات نمایشگاه هاي کشور 
کویت در سال هاي 1385 تا 1388 خورشیدي که شرکت ها و تجار ایرانی در آن حضور 

داشته اند، را نشان می دهد.
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جدول 61: نمایشگاه هاي کشور کویت که شرکت ها و تجار ایرانی در آن حضور 
داشته اند ( 1385-1388)

محل عنوان نمایشگاهردیف
مجريتاریخ برگزاريبرگزاري

29 آذر تا 8 دي کویتنمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایرانی1
1385

شرکت آرمان 
سامان

30 مهر تا 3 آبان کویتنمایشگاه بین  المللی نفت و گاز2
1386

شرکت آرمان 
سامان

شرکت آرمان آبان ماه 1386کویتنمایشگاه بین  المللی بازسازي عراق3
سامان

نمایشگاه بین  المللی فرش و صنایع 4
16 تا 25 آبان کویتدستی

1386
شرکت آرمان 

سامان

شرکت آرمان آبان ماه 1387کویتنمایشگاه بین  المللی فرش کویت5
سامان

شرکت آرمان 2 تا 8 آذر 1387کویتنمایشگاه بین  المللی ساختمان6
سامان

نمایشگاه بین  المللی فرش و آنتیک 7
شرکت آرمان آذرماه 1388کویتکویت

سامان

www.tpo.ir

بر اساس اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران 
و بر اساس برنامه ریزي هایی که این مجموعه  ها و سازمان هاي بازرگانی استان ها کرده اند، 
چندین هیات  تجاري ایران طی سال هاي 1389-1386 از کشور کویت بازدید کرده اند. 
نشان  را  کویت  به  ایران  تجاري  هیات هاي  اعزام  تاریخ  و  مشخصات  شماره ي 62  جدول 

می دهد.
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جدول 62: هیات هاي تجاري اعزام شده به کویت طی سال هاي 1386-1389 
شمسى

مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف
سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیارينیمه نخست 1386کویت1
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایرانمرداد 1387کویت2
سازمان بازرگانی استان یزدبهمن 1387کویت3
سازمان بازرگانی استان خوزستانبهار 1389کویت4
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایرانبهمن 1389کویت5

www.tpo.ir

8-1. پیشنهاد مشارکت شرکت هاي ایرانی در نمایشگاه هاي کویت 
بر اساس تجارب حضور ایران در نمایشگاه  هاي تخصصی و بین  المللی، کاالهاي صادراتی 
ایران به کویت و توانمندي هاي موجود در کشورمان، پیشنهاد می شود که در سال هاي 
آینده، افزون بر برگزاري همایش  ها و سمینارهاي مشترك اقتصادي و بازرگانی میان دو 
کشور، برنامه ریزي مناسبی براي حضور در نمایشگاه هاي بین المللی و برگزاري نمایشگاه هاي 

اختصاصی زیر در کشور کویت فراهم شود:
 نمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایرانی.

 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز.
 نمایشگاه بین  المللی فرش و صنایع دستی. 

 نمایشگاه بین المللی غذاهاي رمضان.
 نمایشگاه بین المللی لوازم منزل.

 نمایشگاه بین المللی ساختمان و مصالح ساختمانی.

 8-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هیات تجاري به کویت 
آب و هواي کویت بیابانی و در کل گرم و خشک است. در روزهاي فراوانی از سال گرماي 
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شهرهاي  مانند  هوا  دماي  سال  نخست  نیمه  ي  در  ویژه  به  است.  شدید  و  باال  بسیار  هوا 
جنوبی ایران در برخی از روزها باالي چهل درجه سانتیگراد است. 

لذا بهترین زمان براي اعزام هیات  هاي تجاري و بازاریابی به کویت، نیمه دوم سال به ویژه 
از آبان تا پایان سال (ماه  هاي نوامبر تا مارس) است. در این هنگام از سال آب و هواي 

کویت معتدل بوده و گرماي شدید وجود ندارد. 
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فصل هفتم
زیرساخت ها ي صادراتی و راهکارهاي بازاریابی

به  محصوالت  صادرات  براي  کشور  در  موجود  ظرفیت هاي  و  زیرساخت ها  فصل  این  در 
بررسی  می شود.  بررسی  کشور  این  در  حضور  براي  ایران  بازاریابی  راهکارهاي  و  کویت 
ضعف  و  قوت  نقاط  بانکی،  مبادالت  و  روابط  هوایی،  و  دریایی  جاده اي،  خطوط  وضعیت 
و فرصت ها و تهدیدهاي پیش رو در بازار کویت و پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي 

بازاریابی در این کشور، مهم ترین موارد مورد بررسی هستند.

1. زیرساخت هاي حمل و نقل 
به  کشور،  دو  میان  موجود  هوایی  و  دریایی  جاده اي،  خطوط  وضعیت  بخش  این  در 
تجاري مورد بررسی قرار  عنوان زیرساخت هاي کلیدي جهت ارسال کاال و محموله هاي 

می گیرد. 

1-1. جاده اي
با توجه به این که ایران و کویت مرز مشترکی ندارند، راه زمینی میان دو کشور از خاك 
کشور عراق می  گذرد که این امر نیز دشواري  هاي خود را دارد. بنابراین هم  اکنون حمل 
و نقل زمینی میان ایران و کویت انجام نمی  گیرد و حمل و نقل بازرگانی بیش تر از راه 

دریایی انجام می  شود.  

1-2. دریایی 
راه دریایی یکی از کانال  هاي مهم ارتباط میان ایران و کویت به ویژه در زمینه ي بازرگانی 
است. شبکه ي جهانی کشتی رانی ایران، کاالهاي کانتینري به مقصد کشور کویت را از راه 
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الشویخ  شعیبه،  االحمدي،  می کند.  جابجا  فارس  خلیج  منطقه ي  بنادر  و  دریایی  خطوط 
و الزور (میناء المسعود) مهم ترین بنادر کویت در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت کاال 
هستند. هم اکنون بنادر جنوبی ایران که در ترانزیت بین المللی کاال به کشورهاي جهان از 

جمله کویت فعالیت دارند، شامل موارد زیر می شوند: 
 بندر ماهشهر (بندر امام خمینی). 

 بندر بوشهر. 
 بندر خرمشهر. 

 بندر شهید باهنر.
 بندر آبادان. 

 بندر عسلویه. 
 بندر شهید رجایی. 

 بندر چابهار.

1-3. هوایی
میان فرودگاه هاي ایران و کویت پرواز مستقیم وجود دارد. هم اکنون شرکت هواپیمایی 
ایران ایر بیش از ده پرواز در هفته به صورت مستقیم از شهرهاي اصفهان، شیراز، مشهد، 

شهرکرد، اهواز و الر به کویت دارد.
هم چنین شرکت هاي هواپیمایی کویتی و الجزیره نیز در مسیر کویت به شهرهاي شیراز، 

تهران، اصفهان و مشهد پرواز مستقیم دارند.

2. روابط بانکی 
در سال هاي گذشته روابط بانکی مستقیم میان بانک هاي ایران و کویت وجود داشته است. 
در  موجود  بانک  پنج  کرده،  ارایه   ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  که  اطالعاتی  اساس  بر 
جدول شماره ي 63، بانک هاي مورد پذیرش ایران براي فعالیت هاي اقتصادي و مبادالت 
شامل   ،66 جدول  در  شده  برده  نام  بانک  هاي  که  است  بدیهی  هستند.  کویت  در  مالی 
این  پذیرش  مورد  معین،  سقف  تا  معامالت  ریسک  پوشش  براي  که  است،  بانک هایی  
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صندوق هستند و این امر ارتباط کارگزاري و بین بانکی بانک  هاي ایرانی با دیگر بانک  هاي 
کویتی را محدود نمی کند.  

جدول 63: بانک هاي کویتی مورد پذیرش صندوق ضمانت صادرات ایران 

رتبهنام بانکردیف
1National Bank of KuwaitA

2Kuwait Finance HouseA

3Commercial Bank of Kuwait SAKA

4(The Persian) Gulf BankB

5Burgan BankB

www.egfi.org                                                                                    

3. تحلیل راهبردي 
تحلیل  و  تجزیه  مدل  راهبرد،  انتخاب  و  ارزیابی  تحلیل،  براي  اصلی  مدل هاي  از  یکی   
SWOT است. در این مدل بر اساس یک الگوي منطقی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ایران و کویت شناسایی شده و سپس متناسب با 
موقعیت کنونی راهبرد هایی براي تعامل با وضعیت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، 

به ویژه صادرات ایران به کویت پیشنهاد می شود.

3-1. زمینه ها و دالیل انتخاب راهبردها
راهبردهاي پیشنهادي براي توسعه  ي صادرات محصوالت ایران به کویت بر اساس زمینه ها 

و دالیل زیر انتخاب و معرفی شده اند:
 سند چشم  انداز بیست  ساله و برنامه ي پنج  ساله چهارم توسعه کشور.

 رسالت یا ماموریت هاي سازمان توسعه تجارت.
 چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
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 اهداف راهبردي توسعه صادرات ایران به کشورهاي منطقه.
 پیشینه ي روابط اقتصادي و بازرگانی ایران و کویت در سال هاي گذشته.

 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي فراروي توسعه ي صادرات ایران به کویت.
جدول شماره ي 64، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 

توسعه  ي صادرات ایران به کویت را با استفاده از مدل تحلیل SWOT نشان می دهد.

جدول 64: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
توسعه ي صادرات ایران به کویت

(O) فرصت ها

O1: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي میان دو کشور.
O2: امکان بهره  برداري از موقعیت کشور کویت براي صدور کاالها و خدمات به 

دیگر کشورهاي منطقه و کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس.
O3: تقویت و ارتقاي روابط سیاسی و اقتصادي ایران با کویت. 

O4: دسترسی به آب  هاي آزاد، مزیت  هاي ترانزیتی و نزدیک بودن فاصله  ي 
دریایی دو کشور.

O5: کوچک بودن کشور کویت و عدم امکان ساخت و تولید بسیارى از 
محصوالت در داخل این کشور.  

(T) تهدیدها

T1: تاثیرپذیري شدید روابط اقتصادي از مناسبات سیاسی.
T2: عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد میان دو کشور.

T3: عدم وجود موافقت نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور.
T4: مراحل طوالنی فرآیند دریافت روادید براي بازرگانان و صنعت  گران ایرانی. 

T5: عدم آشنایی بازرگانان کویتی با تنوع و کیفیت محصوالت ایرانی.
T6: استمرار تجارت سنتی از طریق لنج  ها.
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(S)  نقاط قوت

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

S2: وجود پتانسیل ها و ظرفیت هاي مناسب در تولید چدن، آهن و فوالد، میوه، 
مواد پالستیکی، سبزیجات و حیوانات زنده مورد نیاز بازار کویت.

S3: بازار بزرگ و پرجاذبه ایران براي کویتى  ها.
S4: ارایه سیاست  هاي حمایتی از صادرکنندگان از طریق پرداخت یارانه و جوایز 

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

سرمایه گذاري خارجی و پرهیز از دریافت مالیات مضاعف میان دو کشور.
S6: امضاي موافقت نامه بازرگانى میان ایران و کویت.

S7: حضور رایزن بازرگانی ایران در کویت.

  نقاط ضعف 
(W)

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

بانکی.
W3: عدم آگاهی و شناخت کامل به کلیه نیازها و سالیق مردم کویت.

W4: عدم امضاي موافقت  نامه هاي گمرکی و حمل و نقل میان ایران و کویت.
W5: فعال نبودن اتاق مشترك بازرگانی میان دو کشور.

W6: عدم وجود مرکز تجاري ایران در کویت براى ارایه خدمات اطالعاتی و 
بازرگانی به تجار و سرمایه گذاران ایرانی.

W7: نبود شعب بانک هاي ایرانی در کویت.
W8: رعایت نشدن ضوابط استاندارد بسته  بندي کاالهاي صادراتی از سوي 

برخی بازرگانان ایرانی.

SO راهبردهاي 
 تالش براي افزایش سهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوستانه 

و ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.

 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی بین ایران و کویت. 

 اجرایی شدن موافقت  نامه  هاي امضا شده میان دو کشور.
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  راهبردهاي 
ST

 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن خریداران کویتی از راه تبلیغات.

 برگزاري نمایشـگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در کویت براي افزایش نگاه 
مثبت به محصوالت ایرانی.

 برگزاري مستمر نشست  هاي کمیته مشترك بازرگانی براي حل و فصل مسایل 
تجاري دو طرف.

 شناسـایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار کویت براي گسترش بازار 
و تنوع بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 راهبردهاي 
WO

 تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه  هاي گروهی و شبکه  هاي 
تلویزیونی و ماهواره  اي کویت براي افزایش شـناخت کاالهاي ایرانی در میان 

خریداران کویتی.

 بهره گیري از مزیت نزدیکی جغرافیایی و زیرسـاخت هاي حمل و نقل دریایی 
به منظور افزایش توان رقابت در برابر رقباي توانمند حاضر در بازار کویت.

 تالش براي ارایه ي محصوالت باکیفیت به بازار کویت به منظور تقویت جایگاه 
و سهم بازار ایران با توجه به حجم مصرف باال در این کشور.

 ایجاد مرکز تجاري ایران در کویت.

راهبردهاي 
WT

 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي دو کشور.

 ارایه  ي تسـهیالت به بازرگانان این کشور براي حضور در بازار و نمایشگاه  هاي 
ایران.

 تالش براي صدور روادید کثیرالمسافره از سوي کویت.

 تقویـت خطـوط دریایی و هوایی دو کشـور بـراي افزایش مبـادالت تجاري 
دوجانبه.
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راهبردهاي 
ترکیبی 
SWOT

 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و کویت.

 را ه  اندازي مرکز تجاري ایران در کویت.

 تاسـیس سـازمان همکاري  هـاي اقتصادي بین کشـورهاي حاشـیه ي خلیج 
فارس.

 تقویـت روابط بانکی و تاسـیس بانک مشـترك براي تامین مالـی صادرات و 
سرمایه  گذاري میان دو کشور.

 افزایـش تبلیغـات کاالهاي ایرانی در رسـانه  هاي گروهی به ویژه شـبکه  هاي 
تلویزیون و مطبوعات این کشور.

3-2. راهبردهاي پیشنهادي جهت توسعه صادرات 
با بررسی جدول شماره ي 67 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي ترکیبی و 

راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

3-2-1. راهبردهاي ترکیبی
راهبردهاي ترکیبی توسعه ي صادرات ایران به کویت عبارتند از:

 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و کویت.
 راه  اندازي مرکز تجاري ایران در کویت.

 تاسیس سازمان همکاري  هاي اقتصادي بین کشورهاي حاشیه ي خلیج فارس.
 تقویت روابط بانکی و تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و سرمایه گذاري 

میان دو کشور.
 افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسـانه  هاي گروهی به ویژه شبکه  هاي تلویزیون 

و مطبوعات این کشور.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت
راهبردهاي موقعیتی توسعه ي صادرات ایران به کویت عبارتند از:
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 SO راهبردهاي
 تالش براي افزایش سـهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوسـتانه و 

ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.
 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی بین ایران و کویت. 

 اجرایی شدن موافقت  نامه  هاي امضا شده میان دو کشور.

 ST  راهبردهاي 
 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن خریداران کویتی از راه تبلیغات.
 برگزاري نمایشـگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در کویت براي افزایش نگاه مثبت 

به محصوالت ایرانی.
 برگزاري مسـتمر نشسـت  هاي کمیته مشـترك بازرگانی براي حل و فصل مسـایل 

تجاري دو طرف.
 شناسایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار کویت براي گسترش بازار و تنوع 

بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 WO راهبردهاي
 تدویـن برنامه ي فراگیـر بازاریابی و تبلیغات در رسـانه  هاي گروهی و شـبکه  هاي 
تلویزیونـی و ماهـواره  اي کویـت بـراي افزایش شـناخت کاالهاي ایرانـی در میان 

خریداران کویتی.
 بهره گیـري از مزیـت نزدیکی جغرافیایی و زیرسـاخت هاي حمـل و نقل دریایی به 

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

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

 WT راهبردهاي  
 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي دو کشور.
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 ارایـه  ي تسـهیالت به بازرگانان این کشـور براي حضـور در بازار و نمایشـگاه  هاي 
ایران.

 تالش براي صدور روادید کثیرالمسافره از سوي کویت.
 تقویت خطوط دریایی و هوایی دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري دوجانبه.

4. راهکارهاي پیشنهادي براي بازاریابی و توسعه ي بازار
ایران و کویت دو کشور با پیشینه  و داراي روابط بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و مزیت هاي 
جغرافیایی، زمینه ي گسترش هرچه بیشتر روابط بازرگانی را دارند. روابط تجاري ایران و 
کویت در سال هاي گذشته از حجم مناسبی برخوردار بوده است، ولی همچنان زمینه  هاي 
گسترش روابط بازرگانی وجود دارد. میزان واردات ایران از کویت در سال 2007 میالدي، 
برابر با 139 میلیون دالر و صادرات ایران به کویت در این سال، بیش از 390 میلیون دالر 
بوده است. این وضعیت مبادالت تجاري دو کشور، تراز تجاري مثبت بیش از 251 میلیون 

دالر را براي ایران به ارمغان آورده است. 
معرفی  ایرانی،  تجار  به  کویت  کشور  بازار  مختلف  بخش  هاي  از  مناسب  اطالعات  ارایه  ي 
مناسبات  توسعه  زمینه  ي  تجاري،  مبادالت  تنوع  و  داخلی  مزیت  دار  و  جدید  کاالهاي 
اقتصادي و تجاري دو طرف و افزایش سهم صادرات محصوالت غیرنفتی ایران به کویت 

را فراهم می سازد. 
به طور کلی از میان گروه هاي کاالیی صادراتی ایران به کویت، پنج گروه کاالیی چدن، 
آهن و فوالد، وسایل نقلیه زمینی، حیوانات زنده، مس و مصنوعات از مس و  گچ، آهک 
و سیمان بیش از 82 درصد صادرات را تشکیل می دهند. در واقع این پنج گروه کاالیی، 
جهت  برنامه ریزي  و  توجه  لزوم  بنابراین  هستند.  کویت  به  ایران  صادراتی  مزیت هاي 
از  می شود.  نمایان  پیش  از  بیش  کاالیی  گروه هاي  این  صادرات  کیفی  و  کمی  افزایش 
سوي دیگر سیاست تنوع گرایی و تقویت صادرات محصوالت مستعد و داراي مزیت هاي 
رقابتی، از جمله میوه، سبزیجات، فرش و کفپوش، مصنوعات از چدن، آهن و فوالد و 

محصوالت سرامیکى به این کشور نیز، باید پیگیري شود.
با توجه به اهمیت عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهیل 
صادرات و کاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتی، پیشنهاد می شود ایران با 
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کویت موافقت نامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی امضاء کند. این امر می تواند باعث افزایش 
انعقاد  با  جهان،  کشورهاي  شود.  کشور  صادراتی  توان  افزایش  و  داخلی  بازار  در  رقابت 
موافقت نامه هاي تجاري با سایر کشورها، کاالهاي صادراتی را با تعرفه گمرکی نزدیک به 
صفر به بازار هدف صادر می کنند. عدم عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 
تجاري موثر،  موجب شده تا امکان ورود آسان تر به بازارهاي هدف صادراتی و استفاده از 

تعرفه هاي ترجیحی براي صادرکنندگان ایرانی فراهم نباشد. 
در ادامه به برخی از پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي افزایش میزان مبادالت تجاري 

و اقتصادي دو کشور ایران و کویت اشاره می  شود:
 تسریع در امضاي یادداشت تفاهم همکاري  هاي گمرکی.

 تسـریع در امضاي یادداشـت تفاهم همکاري میان سازمان توسـعه تجارت ایران و 
مرکز توسعه صادرات صنایع کویت. 

 تسـریع در امضاي موافقت  نامه حمل و نقل زمینی، کریدور شـمال - جنوب و حمل 
و نقل ریلی. 

 تسریع در امضاي متن موافقت  نامه حمل و نقل هوایی. 
 تسریع در اجراي مفاد صورت  جلسه  ي پنجمین کمیته فنی مشترك بندري- دریایی 

و فراهم کردن زمینه  ي برگزاري نشست ششم این کمیته. 
 امضاي موافقت نامه ي تجارت ترجیحی با کویت.

 تسریع در امضاي یادداشت تفاهم همکاري  هاي کشاورزي. 
 انجام تحقیقات بازاریابی و دسـتیابی به شـناخت کافی نسـبت به شرایط سیاسی 
و اجتماعـی، وضعیت بـازار، رقباي داخلی و خارجی، قیمـت و ویژگی  هاي کاالهاي 

مشابه، مقررات صادرات و واردات و هزینه  هاي گمرکی و مالیاتی.
 رایزنی بـا مقامات ذ ي ربط کویتی براي دریافت پروانه  ي تاسـیس شـعب بانک  هاي 

ایران.
 تشـکیل شوراي مشترك بازرگانان دو کشور و فعال نمودن اتاق  هاي بازرگانی ایران 

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

ایران توسط کشور کویت. 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

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


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل هفتم: شناسایی زیرساختها و ... / 131

 ایجاد هرچه سریع  تر مرکز تجاري یا دفتر رایزن بازرگانی در بیرون از مکان سفارت 
ایران در کویت، با ساختار اداري متناسب و استفاده از تجارب کارشناسان بازاریابی 

و نمایندگان تشکل  هاي تولیدي و صادراتی کویت در این دفتر. 
 آشـنا نمودن بازرگانان و مدیران شـرکت  هاى بازرگانى کویتى بـا تولیدات صنعتی 
و پتانسـیل  هاي خدمات فنی و مهندسـی ایران از طریق مشـارکت مستمر و فعال 
در نمایشـگاه  هاي بین  المللـی کویت و برگزاري نمایشـگاه هاي اختصاصی ایران در 

کویت.
 برگـزاري سـمینارها (در صـورت امکان به صـورت ماهیانه) در محـل دفتر رایزنی 

بازرگانی. 
 برگـزاري نمایشـگاه  هاي تخصصـی کاال و خدمـات و تشـویق صادرکننـدگان و 

تولیدکنندگان به حضور فعال در آن ها. 
 برنامه  ریزي براي فرستادن هیات  هاي تجاري-تخصصی در زمینه  هایی مانند صادرات 

میوه و صیفی  جات، حیوانات زنده و آبزیان و خدمات فنی و مهندسی.
   مطالعه مستمر بازار کویت توسط رایزن بازرگانی و فرستادن گزارش  هاي کاالیی از 

بازار آن  کشور براي استفاده  ي بازرگانان و شرکت  هاي تولیدي و تجاري ایرانی. 
   اجراي پروژه  هاي مشـترك پاالیشـگاهی، خطوط انتقال، نفت و گاز، سـاختمانی،  
تاسیسات آب و فاضالب، نیروگاه  هاي گازي و سیکل ترکیبی، سدسازي، جاده سازي، 

ساخت بنادر و تاسیسات دریایی نفت وگاز.
) میان بخش  هاي خصوصی ایران   holding) ایجاد شـرکت  هاي مشترك هولدینگ  
و کویت براي فعالیت در زمینه  هاي نفت، گاز، پتروشـیمی، خدمات مهندسی، مالی، 

سرمایه  گذاري، بانک  داري، بیمه، کشاورزي و ... .
   ایجاد پایگاه صدور دام زنده درکشـور کویت به صورت مشـترك براي سروسامان 
دادن به وضعیت صادرات دام به این کشـور و دیگر کشورهاي منطقه حاشیه خلیج 

فارس. 
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جدول 65:  سایت هاي اینترنتی وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم کویت

سایت اینترنتی نام وزارت یا سازمان

www.e.gov.kwدولت کویت

www.da.gov.kwدیوان امیر کویت

www.mof.gov.kwوزارت مالی و دارایی

www.moc.kwوزارت ارتباطات

www.moj.gov.kwوزارت دادگستري

www.moe.edu.kwوزارت آموزش و پرورش

www.moo.gov.kwوزارت نفت

www.fatwa.gov.kwشوراي وزیران

www.moh.gov.kwوزارت بهداشت و سالمت

www.kuwait-airways.comهواپیمایی کویت

www.mof.gov.kwوزارت دارایی و مالی

www.mop.gov.kw/mopوزارت برنامه  ریزي

www.mofa.gov.kwوزارت خارجه

www.majlesalommah.netمجلس کویت (مجلس امت)

www.kuwaitse.comبورس سهام و اوراق بهادار کویت

www.kia.gov.kwسازمان سرمایه  گذاري کویت

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

www.e.gov.kw

جدول 66: برخی پایگاه  هاي اینترنتی مهم کویت

سایت اینترنتینام بانکردیف
www.kuwait-yellow-pages.comکتاب زرد کویت1

www.kuwaitbusiness.netراهنماي تجاري کویت2

www.kif.netنمایشگاه تجاري کویت3

www.kuwaitfreezone.comمنطقه آزاد تجاري کویت4

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

www.paaet.edu.kwسازمان آموزش  هاي عمومی کاربردي6

www.cbk.gov.kw 

جدول 67: نام بانک ها ي مهم کویت
پایگاه اینترنتینام بانکردیف

www.cbk.gov.kwبانک مرکزي کویت1

www.kfh.comاتاق مالی کویت2

www.nbk.comبانک ملی کویت3

www.burgan.comبانک بورگان4

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

www.e-gulfbank.comبانک خلیج 6

بانک بین  المللی کویت (بانک امالك و زمین 7
www.kib.com.kwسابق)

www.ibkuwt.com بانک صنعتی کویت8

بانک متحده اهلی (بانک کویت و خاورمیانه 9
www.ahliunited.com.kwسابق)
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www.eahli.comبانک االهلی کویت 10

www.cbk.comبانک بازرگانی کویت 11

www.burgan.comبانک بورگان12

www.bankboubyan.comبانک بوبیان13

www.scb.gov.kwبانک پس  انداز و اعتبار14

www.business.com

جدول 68: فهرست چند شرکت مهم صنعتی، تجاري و بازرگانی کویت

شرکت نفت کویت
استخراج، پاالیش و عرضه نفت و فرآورده  هاي نفتیزمینه فعالیت
www.kockw.comسایت اینترنتی

شرکت ملی نفت کویت
استخراج، پاالیش و عرضه نفت و فرآورده  هاي نفتیزمینه فعالیت
www.knpc.com.kwسایت اینترنتی

شرکت هولدینگ پروژه  هاي کویت
سرمایه  گذاري، ساختمانی و ...زمینه فعالیت
www.kipco.comسایت اینترنتی

شرکت ساختمانی حمرا
ساخت و ساز خانه و آپارتمانزمینه فعالیت
/www.hamrakt.comسایت اینترنتی
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شرکت سیمان کویت
سیمانزمینه فعالیت
www.kuwait-cement.comسایت اینترنتی

شرکت بازرگانی صادرات و واردات انفال
تجارت و بازرگانی بین  المللیزمینه فعالیت
www.alanfalco.comسایت اینترنتی

شرکت خدمات گردشگري کویت
گردشگري و جهانگرديزمینه فعالیت
www.ktsc-q8.comسایت اینترنتی

شرکت جوهرات کویت
تولید قطعات صنعتی، پاالیشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی و انجام پروژهزمینه فعالیت
www.jawharatkwt.comسایت اینترنتی

شرکت تانکرهاي نفتی کویت
ماشین  آالت نفتی و تانکرهاي حمل سوختزمینه فعالیت
www.kotc.com.kwسایت اینترنتی

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

Ramada Hotel Kuwait

5 ستارهدرجه
www.ramadakuwait.comسایت اینترنتی

Movenpick Resort Kuwait Al Bidaa

5 ستارهدرجه
www.moevenpick-hotels.comسایت اینترنتی

Palms Beach Hotel & Spa Kuwait

5 ستارهدرجه
www.thepalms.com.kwسایت اینترنتی

Radisson Blu Hotel Kuwait

5 ستارهدرجه
www.radissonblu.com/hotel-kuwaitسایت اینترنتی

Sheraton Hotel & Towers Kuwait

5 ستارهدرجه
www.starwoodhotels.comسایت اینترنتی
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The Regency Hotel Kuwait City

5 ستارهدرجه
www.kuwait-info.comسایت اینترنتی

Al Manshar Rotana Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
www.rotana.com/property-16.htmسایت اینترنتی

Al Bastaki International Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Arinza Tower Quality Suites Kuwait

4 ستارهدرجه
www.arinzatowers.comسایت اینترنتی

Carlton Tower Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
www.carltontowerkwt.comسایت اینترنتی

Continental Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
www.kcontl.netسایت اینترنتی
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Continental Suite Farwaniya Kuwait

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Corniche Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Four Points by Sheraton Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Hawthorn Hotel & Suites Kuwait

4 ستارهدرجه
www.hawthorn-hawally.comسایت اینترنتی

Hyatt Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
www.kuwaithyatthotels.comسایت اینترنتی

Hyatt Suites Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
www.kuwaithyatthotels.comسایت اینترنتی
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Le Meridien Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Le Meridien Tower Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Ritz Salmiya Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
www.ritzkuwait.comسایت اینترنتی

Ritz Sharq Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Safir International Hotel Kuwait City

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Spice Boutique Hotel Kuwait

4 ستارهدرجه
http://spiceboutiquehotel.com/سایت اینترنتی
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Swiss Belhotel Plaza Kuwait Hotel

4 ستارهدرجه
www.swiss-belhotel.comسایت اینترنتی

Times Square Suite Kuwait

4 ستارهدرجه
www.tsshotel.comسایت اینترنتی

Boudl Hotel Suites Kuwait

4 ستارهدرجه
www.boudl.com.saسایت اینترنتی

Hawali Continental Hotel Kuwait

3 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

Oasis Hotel Kuwait

3 ستارهدرجه
www.oasis.com.kwسایت اینترنتی

Royal Residence Kuwait

3 ستارهدرجه
-سایت اینترنتی

www.hotelsinkuwait.com
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جدول 70: اطالعات رایزنی بازرگانی ایران در کویت 

رایزنی بازرگانی ایران در کویت 
daiyah-embassies area-blick5 kuwait :نشانی

تلفن: 2545891  (00965)  ،  2561084 (00965)
دورنگار : 2570141 (00965)

تلفن همراه: 6188837 (00965)
جناب آقاي محمد باقر مجتبایی، رایزن بازرگانی کنونی ایران در کویت است.

www.tpo.ir

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

نشانی: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خ میرعماد، نبش خ نهم، شماره 22.
تلفن: 5 - 88755103 21 (0098)

دورنگار: 88755973 21 (0098)  ،   88745557 21 (0098)
جناب آقاي  مجدي احمد الظفیري1  سفیر کنونی کویت در ایران است.

روزهاي کاري یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 17 می  باشد.
www.mfa.gov.ir                                                                                                                      

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

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

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

جناب آقاي علی جنتی، سفیر کنونی ایران در کویت است.
IRANEMBASSY@YAHOO.COM-IRAN.COM :پست الکترونیکی  

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

روزهاي تعطیل سفارت: جمعه
 www.mfa.gov.ir                                                                                                      

1. H.E. Mr. Majdi Ahmad Al- Dhafiri
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منابع و ماخذ
1www.e.gov.kw. سایت آگاهی رسانی دولت کویت

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

3www.indexmundi.com. سایت اطالعات جامع کشورها 

4www.worldatlas.com. سایت اطالعات جغرافیایی کشورها

5www.trademap.org. سایت اطالع رسانی در زمینه ى مبادالت جهانی

اقتصادي  وضعیت  خصوص  در  اطالع رسانی  سایت   .6
کشورهاي جهان

www.traveldocumentsystems.com

7. سایت اطالع رسانی در زمینه بهره برداري از اینترنت 
در جهان

www.internetworldstats.com 

8www.payscale.com. سایت اطالع رسانی در زمینه دستمزدها

خارجی  شرکت هاي  زمینه  در  اطالع رسانی  سایت   .9
فعال در جهان

www.businessmonitor.com

www.usig.org         10. سایت اطالع رسانی در زمینه ارایه کمک  هاي مالی آمریکا به سایر کشورها
11www.internationaltaxreview.com. سایت اطالع رسانی در زمینه مالیات و تبدیل ارزها

www.wto.org 12. سایت اطالع رسانی سازمان تجارت جهانی

www.citypopulation.de                  13. سایت اطالع رسانی نحوه پراکندگی جمعیت در کشورها
www.doingbusiness.org                   14. سایت اطالع رسانی نحوه راه اندازي کسب و کار جدید

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

16www.tpo.ir. سایت سازمان توسعه تجارت ایران
17www.egfi.org. سایت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی

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

19www.irica.gov.ir. سایت گمرك جمهوري اسالمی ایران
20www.intracen.org. سایت مرکز تجارت بین  المللی
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www.iflr.co                                             21. سایت موسسه  ي بررسی کننده قوانین مالی بین الملل
www.forbes.com 22. سایت موسسه  ي فوربس 

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

24www.state.gov. سایت وزارت خارجه آمریکا 

25www.mfa.gov.ir. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران 
www.imf.org                2009 26. مجموعه گزارش  هاي صندوق بین المللی پول، دولت کویت، سال
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فهرست کتب منتشره از سري کتاب هاي راهنماي تجارت با کشورها
1. راهنماي تجارت با ترکیه

2. راهنماي تجارت با هنگ کنگ
3. راهنماي تجارت با اندونزي

4. راهنماي تجارت با قرقیزستان
5. راهنماي تجارت با غنا

6. راهنماي تجارت با برزیل
7. راهنماي تجارت با اوکراین

8. راهنماي تجارت با قزاقستان
9. راهنماي تجارت با پاکستان

10. راهنماي تجارت با چین 
11. راهنماي تجارت با کنیا

12. راهنماي تجارت با کره جنوبی
13. راهنماي تجارت با مکزیک
14. راهنماي تجارت با عراق

15. راهنماي تجارت با گرجستان
16. راهنماي تجارت با سوریه

17. راهنماي تجارت با عربستان سعودي
18. راهنماي تجارت با ارمنستان

19. راهنماي تجارت با ترکمنستان
20. راهنماي تجارت با ازبکستان

21. راهنماي تجارت با روسیه
22. راهنماي تجارت با امارات متحده عربی

23. راهنماي تجارت با ژاپن
24. راهنماي تجارت با ونزوئال
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25. راهنماي تجارت با کشور تونس
26. راهنماي تجارت با تاجیکستان

27. راهنماي تجارت با مالزي
28. راهنماي تجارت با آذربایجان

29. راهنماي تجارت با هند
30. راهنماي تجارت با عمان
31. راهنماي تجارت با قطر

32. راهنماي تجارت با آفریقاي جنوبی
33. راهنماي تجارت با سنگال
34. راهنماي تجارت با لبنان
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