
 کىیت  بازار                                                          آشنایی    با   ساختاراه    و    فرصتهای     تجاری  



  

          

 «مهدی نجات نیا »  
 

 عضً مجمع متخصصیه ایران•
 عضً اوجمه ديستی ایران ي عراق•
 عضً اوجمه تازرگاوی علمی ایران •
 سالٍ تجارت تا  کطًر عراق   13متخصص •
 عضً کاوًن داوص آمًختگان اقتصاد ایران•
 فًق لیساوس مذیریت تازاریاتی از داوطگاٌ تُران•
 مذرس ديرٌ َای تخصصی اتاقُای تازرگاوی ایران•
 مذرس داوطگاٌ علمی کارتردی ضعثٍ تازرگاوی تُران•
 کتاب جامع ي کارتردی در حًزٌ يريد تٍ تازار عراق 2مًلف •
 َمایص تخصصی در حًزٌ تجارت تا کطًر عراق   129ترگسارکىىذٌ •
 تجارت ایرانسالٍ صادراتی کطًر در يزارت صىعت معذن ي  20کارضىاس •
 ضرکت تًلیذی تازرگاوی جُت صادرات تٍ عراقَسار   8000 مطايرٌ حذيد •
 سالٍ در تغذاد 5سفارت  ایران در عراق تا ساتقٍ حضًر پیطیه ياتستٍ تازگاوی  •
 مذرس کارگاَُای آمًزضی صادرات تٍ عراق ضُرکُای صىعتی ي پارکُای فىايری•
  مذرس سمیىارَای مرکس آمًزش تازرگاوی مًسسٍ مطالعات ي پژيَطُای تازرگاوی•

 
 

 



 فُرست مطالة

 سرمایه گذاری 

 سفر و اقامت و ویزا و غیره 

قراردادهای تجاری 

 مراکز خرید و فروشگاههای

 زنجیره ای 

 کویتثبت شرکت در 

لینکها و آدرسهای مفید 

 

 

 

اطالعات جغرافیایی و جمعیتی 

اوضاع سیاسی 

آمار و ارقام اقتصادی و تجار 

امور گمرکی  و استاندارد 

امور بانکی 

 نمایشگاههای کویت 

 مناقصات 

تبلیغات در کویت 

 



 *اقتصاد کَيت ٍيژگي ّاي 

 هیلیارد بشکِ رخیرُ ًفتی 100ششویي دارًذُ ًفت جْاى با 
ّشتویي صادرکٌٌذُ ًفت جْاى 
90  ٍ درصذ بَدجِ دٍلت بَاسطِ فرٍش ًفت خام  75درصذ تَلیذ ًاخالص داخلی 
پاًسدّویي درآهذ سراًِ دًیا 
  ًًَسدّویي رتبِ اشتغال ًیرٍّای کار 
   بیستویي صادرکٌٌذُ فرآٍردُ ّای پاالیشی ًفت 
 بیست ٍ یکویي دارًذُ رخایر گاز جْاى 
 ُکشَری ٍابستِ بِ ٍاردات بَیژُ از ایاالت هتحذ 
 زیر خط فقر  ساکي فقذاى جوعیت 
دهکراسی تریي کشَر عربی هٌطقِ ٍ حَزُ خلیج فارس 
 عضَ شَرای ّوکاری خلیج فارس (GCC  ( ) عربستاى ، کَیت ، بحریي ، اهارات ، عواى ٍ قطر) 
دارًذُ باالتریي رقن سراًِ خَدرٍّای شخصی هیاى کشَرّای عربی ٍ رتبِ ّفتن در جْاًست 

 

 
 



    ٍيژگي ّاي جغزافيايي ٍ جوعيتي

  میلیون نفر 4/190 :    جوعيت  
1.4: ًرخ رشذ جوعیت% 
 96: ًرخ باسَادی% 
 سال 29: هتَسط سي جوعیت 

 عربی و انگلیسی :سباى رسوي 

آسیایی ،  % 40دیگر اعراب ، % 27کویتی ، % 30 :ًژاد 
 اروپایی و آمریکایی  % 2آفریقایی ، % 1

درصد   35درصد سنی و  50)مسلمان % 85 :ادياى 
 غیره%  5مسیحی و % 10، ( شیعه

خشک صحرایی دارای تابستانهای داغ  :آب ٍ َّا 
 .   و زمستانهای خنک و کوتاه 

 بدون کوه و رودخانه کویت کشور 

 
 
 
 

 

    
 دولت کویت  :ًام کشَر 

 کویت شهر: پايتخت 
 خاورمیانه  :هٌطقِ جغزافيايي 

 
 کیلومترمربع  179   :هساحت 

 (خاک کشَر ایراى %  1) 
 کیلومتر 500: خط ساحلی 

 کیلومتر 475:  خط هرزی 
 درصدر 8/5: زهیي کشاٍرزی 

 
 استان 6دارای : تقسیمات کشًری 

جمهوری اسالمی ایران، عراق و  :ّوسايگاى 
 عربستان سعودی

 

 



استاًْا ي کَيت

 KM مساحت استان مرکز استان   ردیف

 12130 الجهراء جهرا 1

 200   کویت عاصمه 2

 فروانیه فروانیه 3
 

190 

 حولی حولی 4
 

84 

 مبارک الکبیر مبارک الکبیر 5
 

94 

 احمدی احمدی 6
 

5120 



 سياسيٍيژگي ّاي 

   پادشاهی امیرنشین: نوع حکومت 

  شیخ بّراک بن غریر آل حمید، شیخ :  کویتبنیانگذار
 قبیلٔه بنی خالد 

  صباحاحمد جابر صباح شیخ :  رییس حکومت 

    جابر مبارک الحمد الصباح: نخست وزیر 

 محمد ایرانی: سفیر جمهوري اسالمی ایران در کویت 

 مجدی احمد ابراهیم :سفیر دولت کویت در ایران
 ˈالظفیری

 کرسی که  50مجلس شورا با دارای : ارکان حکومتی
 نمایندگان آن را مردم تعیین می کنند

 در این کشور احزاب سیاسی رسمی : نهادهای سیاسی
 وجود ندارد



 اطالعات اهيز کَيت 

 الجابر الصباحصباح احمد : نام کامل 

 1929ژوئن سال  16متولد   

90  پانزدهمین حاکم کشور کویت می باشد و ساله 

  کویت است تاکنون حاکم   2006از سال 

  تسنن براساس فرقه مالکی است مسلمان اهل 

 حقوق سالیانه است با ثروتمند جهان چهاردهمین
 میلیون دالر  188

 سلمان الصباحفتوح بن خانم : نام همسرش 

  1990: تاریخ ازدواج 

 دو پسر بنامهای حامد و احمد و یک دختر : فرزندان
 متوفی به نام سلوا دارد

 

 



تاریخچٍ سیاسی کشًرکًیت  

1110  هجری دژی در منطقه کنونی پایتخت ساخته شد جهت نگهداری آذوقه و

 تسلیحات که آن را کویت نام گذاری کردند 

1750  شروع حاکمیت خاندان الصباح بطور موروثی برکویت 

1950  روز ملی کویت 

1952  الصباحصباح بنام صباح بن جابر رسمی کویت از خاندان اولین حاکم 

1961 اولین انتخابات در تشکیل مجلس موسسین کشور 

1962  به عضویت سازمان ملل درآمد بعنوان 

1963  انتصاب شیخ صباح سالم صباح بعنوان اولین نخست وزیر 

1990  میلیارد خسارت 110حمله نظامی و اشغال کویت توسط عراق با 

2006  الجابر الصباح حاکم کنونی صباح االحمد  به قدرت رسیدن شیخ!! 

 



 کالى تجاري شاخص ّاي 

 شسح

 واحد

 زتبه کشوزی 2018 2017 2016 2015

 

 PPPبس اساس ( هيليازد دالز)توليد ناخالص داخلي 

 

288 285 292 290 58 

 212 2/3 - 2.5 + 2.2 - 1 (  دزصد) GDPنسخ زشد توليد ناخالص داخلي 

 15 71000 65800 69900 69200 (  دالز)دزآهد سسانه 

 51 72 54 46 --- (  هيليازد دالز) صادزات به جهاى 

 64 36 33.6 31 --- (  هيليازد دالز) وازدات اش جهاى 

 --- + 36 + 20.4 + 15 --- (  هيليازد دالز)تساش باشزگاني 

 64 33 49 38 --- (  هيليازد دالز) بدهي خازجي 

 13 حجن سسهایه گرازی خازجي

 44.7 50 23 --- --- ( GDPدزصد ) هاليات و دیگس دزآهدهای دولتي 

 صفس  (دزصد)جوعيت شیس خط فقس 

 (هيليازد دالز)بودجه 
 --- 125 53 --- --- دزآهدها

 --- 75 61 --- --- هصینه ها

 49 38.5 33 31 --- (  هيليازددالز)ذخایس ازشی وطال 

 19 2.1 2.1 2.1 --- (  دزصد)نسخ بيكازی 

 113 2.8 2.7 --- --- (هيليوى نفس)نيسوی کاز

 190 0/5 - 1.5 --- --- (  دزصد)نسخ زشد توليدات صنعتي 

 83 2.9   1.5 3.5 --- (  دزصد)نسخ توزم 

 --- 0.291 0.3041 0.3022 0.3022 یك دالز آهسیكا با دیناز کویت نسخ بسابسی 



  تزکيبات درآهد هلي

  58/7صىعت    

 0/4کشايرسی    

 40/9خذمات    

 فقذان کشايرسی در کًيت وقطه ضعفیست در اقتصاد آن کشًر
 که می تًان بزاساس آن  بزوامه ريشی بلىذ مذت سزمايه گذاری ي صادرات اوجام داد 



 تولیدات مهم در بخش كشاورزی: 

 آبزیان و خرما 

 

 

 تولیدات مهم در بخش صنعت و معدن:  

محصوالت پتروشیمی، سیمان، مواد شیمیایی، آمونیاک، ساخت و تعمیر  

 کشتی ، تولید آب شیرین ،  تولید مواد غذایی و مصالح ساختمانی 



 عمده ترین اقالم صادراتي کویت به جهان: 

 نفت خام و فرآورده های نفتی و شیمیایی ، مواد پالستیکی ، کشتی و

 قایق، کمود شیمیایی ،  مروارید طبیعی یا کشت شده  

 

عمده ترین اقالم وارداتي کویت از جهان   : 

 ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و الکتریکی ، آهن و فوالد ، فلزات

گرانبها ، سنگهای قیمتی ، مروارید ، دارو، تجهیزات پزشکی ، عکاسی 

، فیلمبرداری ، اندازه گیری ، محصوالت پالستیکی ، مبلمان و لوازم 

منزل ، آلومینیوم خام و کارشده ، روغنهای عطری و لوازم آرایش ، 

 غالت ، محصوالت لبنی ، عسل و دیگر مواد غذایی 



 عمده ترین اقالم صادراتي ایران به کویت: 

 ، فرش، كلینکر، انواع سیمان پورتلند، لوله و پروفیل از چدن و فوالد
سنگهاي ساختماني، روغن صنعتي، سولفات باریم، كلوخه سنگ آهن، 
پسته تازه، بنزن ، مصنوعات آلومینیومی، اشیاء سرامیکی، گچ بنایي، 

 زعفران و برخی محصوالت کشاورزی

 

عمده ترین اقالم وارداتي ایران از کویت:  

 انواع پلي اتیلن، وسائط نقلیه موتوري، محصوالت آهنی ، محصوالت
هالوژنه هیدروکربورها ، سدیم هیدروکساید ، داروهای آنتی بیوتیک و 

 برخی محصوالت شیمیایی

  

 



   کشورهای عمده صادرکننده کاال  به کویت  : 

) ، امارات متحده عربی % (  13.3) ، ایاالت متحده % (  13.5)  چین  

) ، هند (  5) ، عربستان سعودی (  5.4) ، آلمان (  5.8) ، ژاپن% (  9.5

 ( 4.5) ، ایتالیا (  4.7

 

 

 کشورهای عمده واردکننده کاال از کویت  : 

، (  11.2) ، ژاپن ( 11.5) ، هند (  17.4) ، کره جنوبی (  18.3) چین 

 ( 5.7) ، مصر(  6.3) سنگاپور 



 عضویت در سازمانهای بین المللی

عالوه  بر سازمان  ملل  متحد   کویت(UN ) بانک  توسعه  اقتصادی  عرب ، در   
(ABEDA )   صندوق  و توسعه  اقتصادی  و اجتماعی  عرب ،(AFESD ) ،  اتحادیه

، کمیسیون  اقتصادی  و اجتماعی  ( AMF)، صندوق  پول  اعراب   ( AL)عرب   
، سازمان  خواربارو کشاورزی  ملل  متحد  ( ESCWA)کشورهای  غرب  آسیا  

(FAO )  77، گروه  (G-77 )   آژانس  بین المللی  انرژی  اتمی ،(IAEA )  بانک ،
، سازمان  بین المللی  ( IBRD)بین المللی  ترمیم  و توسعه  وابسته  به  بانک  جهانی   

، صندوق  بین المللی  ( IDB)بانک  توسعه  اسالمی   ، ( ICAO)هواپیمایی  کشوری   
صندوق  بین المللی  پول   ، ( ILO)، سازمان  بین المللی  کار  ( IFAD)توسعه  کشاورزی   

(IMF )   سازمان  بین الملل  پلیس  جنایی ،(INTERPOL )  سازمان  کنفرانس  اسالمی ،
(OIC )  سازمان  بین المللی  استاندارد ،(ISO )  جنبش  عدم  تعهد ،(NAM )  سازمان ،

کمیسیون  سازمان  ملل  برای  تجارت  و توسعه  ، ( OPEC)کشورهای  صادر کننده  نفت   
(UNCTAD )   سازمان  بهداشت  جهانی ،(WHO )  سازمان  بین المللی  مالکیت ،

سازمان  جهانی  تجارت   ، و ( WMO)، سازمان  جهانی  مهاجرت   ( WIPO)معنوی  
(WTO )شورای  همکاری  خلیج  این  کشور همچنین  یکی  اعضای  فعال  . عضویت  دارد

 . است(  PGCC)  فارس

 



 بررسی صادرات ایران به کویت
 1397در سال 

 میلیارد دالر 44جهان                         ایران به کل صادرات 

 

 میلیون دالر 253کویت                            ایران به صادرات 

 

                     وزنی درصد  3درصد ارزشی  و  0/6سهم صادرات به کویت به نسبت کل صادرات 

 

 درصد  - 5.7                       96تغییرات  کل صادرات کشور نسبت به سال 

 

 درصد+ 1.2               96سال به ماهه به کویت نسبت  6تغییرات صادرات 

 

 



 سال اخيز  10با جْاى طي  کَيت جدٍل حجن هبادالت تجاري 
 

 میلیارد دالر : ارزش                                                                                                             

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 سال

 72 55 46 55 101 114 114.5 102.7 62.7 52 87 صادزات

 36 34 31 32 31.5 29 27 25 22.7 20 25 وازدات

تساش 
 تجازی

62 + 32 + 40 + 75.7 + 87.5 +   85 + 69.5 + 23 + 15 +  20.4+ 36 + 



 ايزاى با کَيت بصَرت سالْاي هيالدي  تجاري هبادالت 
 

 میلیًن دالر : ارزش                                                                                                 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 سال

 358 180 210 261 112 90 112 103 109 127 134 صادزات

 65 85 47 45 24 58 72 94 113 87 187 وازدات

 تساش تجازی

 -53 40 -3 9 + 40 + 32  + 88 + 216 + 163 95 + 293 + 

حجن 
 هبادالت

 

320 213 222 196 184 148 136 364 257 265 423 



  1397تا   1387ايزاى با  کَيت اس سال  هبادالت تجاري
 

 هيليَى دالر : ارسش                                                                                                                                 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 سال

 253 250 130 238 178 98 95 136 95 136 133 318 صادزات

 12 25 36 29 63 126 64 93 115 99 119 181 وازدات

 + 241 + 225 + 94 + 209 + 115 - 28 + 31 + 43 - 20 + 37 + 14 + 137 تساش تجازی

حجن 
 هبادالت  

499 252 235 210 229 159 224 241 267 166 275 265 



 هْوتزيي اقالم صادراتي ايزاى بِ کَيت 
 در سال گذشتِ

 رديف ًام کاال  هيليَى دالر : ارسش 

 1 نمک  96

 2 سبزیجات 66

 آهن و استیل 52

 4 ماهی و صدف 33

 5 حیوانات زنده  26

 6 میوه و آجیل  17

 7 دانه های روغنی  17

 8 آثار هنری و عتیقه جات  15

 9 آرد و نشاسته  6

 10 گچ و سیمان  4



 هْوتزيي اسٌاد اهضاء شدُ هياى ايزاى ٍ کَيت
 
 

 موافقتنامه بازرگانی 

 فنیو همکاریهای اقتصادی یادداشت تفاهم 

 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه پروژه كابل

 دریایی

 كویتموافقتنامه انتقال آب از ایران به 

 یادداشت تفاهم همکاری بین صندوق ضمانت

سرمایه گذاری صادرات ایران و شركت ضمانت 

 كویت

یاداشت تفاهم همکاری در زمینه استاندارد 

 

 

 

  

 موافقتنامه همکاری های گمرکی •

 موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری•

 دامییاداشت تفاهم همکاری های کشاورزی و •

 مضاعفموافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات •

 موافقتنامه حمل و نقل هوایی •

توافقنامه ایجاد کارخانه مشترک ایران و کویت در •

 خوزستان

 

 



کَيتبزًاهِ ّاي آتي ايزاى با 

 مذاکرات پیرامون انتقال آب و گاز از ایران به کویت 

اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری بین دو کشور 

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کویت 

 ادامه مذاکرات پیرامون متن موافقتنامه گمرکی 

نوسازی و ساماندهی خطوط کشتیرانی بین خرمشهر و بنادر کویت 

 سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی کویت در مناطق آزاد تجاری ایران 

 تامین دام زنده مورد نیاز بازار کشور کویت 

 شرایط مناسب برای لنج های ایرانیبنادر کویت با اختصاص یکی از 

 تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز کویت 



 اهَر گوزکي  ٍ استاًدارد

 درصد 5 :  میانگین تعرفه های گمرکی در کل محصوالت 

  کشور عضو 6تعرفه گمرکی کاالهای صادره و وارده میانGCC   :صفر درصد 

 ( درصد ارزش افزوده در منطقه شورا  40به شرط ایجاد حداقل) 

 واردکنندگان کویتی می باید از وزارت صنایع و تجارت و نیز اتاق بازرگانی کویت

 مجوز سالیانه دریافت کنند

 ماشین آالت و قطعات صنعتی نیاز به مجوز جداگانه ای از کمیسیون توسعه صنعتی

 کویت دارد

 استانداردهای کاالهای وارداتی تحت برنامه گواهی تایید بین المللی تجارت جهانی  (

ICCP ) و تحت سازمان استاندارد شواری همکاری خلیج فارس (Riyadh )می باشد 

 



بٌادر کَيت 

مهم ترین بنادر کویت به ترتیب 

 بندر االحمدی 

 شعیبهبندر 

  شویخبندر 

 الزوربندر 

 دوحهبندر 

بندر عبدهللا 



در حال حاضر بِ دلیل تحرین ّای بیي الوللی رٍابط باًکی ایراى ٍ کَیت در پاییي تریي سطح هٌاسبات بَدُ ٍ •

ٍ عوذُ تریي . رسوا خذهات بِ شرکتْا ٍ اتباع ایراًی تَسط باًکْای دٍلتی کشَر کَیت هوٌَع هی باشذ 

 . فعالیتْای هیاى بخش ّای خصَصی دٍ کشَر از طریق صرافی ّا اًجام هی گردد

 درصذ هی باشذ .......  ًرخ بْرُ باًکی در کَیت  •

بانك هاي اسالمي در كویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپرده گذاري ها به شكل هاي جاري، پس انداز یا •

حساب هاي سرمایه گذاري با شرایط معین و برنامه هاي هدفگذاري شده در قالب قراردادهاي منطبق بر شریعت از جمله 

به طور کلی، انعطاف پذیري عقود اسالمي در این کشور بستر گسترده اي . مرابحه، مشاركت و مضاربه، اقدام مي نمایند

را براي تأمین مالي متقاضیان مهیا مي نماید و از سوی دیگر وجود ابزارهاي مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت 

اسالمي در عرضه خدمات بانكداري اسالمي موجب جذب مسلمانان و حتي غیر مسلمان و رشد بانكداري اسالمي با 

 .وجود ریسك بازدهي یكسان نسبت به سایر بانك هاي متعارف گردیده است
 
 
 



 بانکهای کشور کویت



 www.cbk.gov.kw 



 اسکىاسُای کًیتی

   واحد بین المللی پول کویتKD  می

باشد که مشتمل است بر اسکناسهای 

 دیناری  1،  5،  10،   20

 ½ دیناری 

 ¼ دیناری 

سکه های کویت نیزشامل 

  100و  50،  20،  10،  5 

 دیناری می باشد  

 



بیمٍ  

 سه شرکت بزرگ و فعال بیمه ای در کویت عبارتند از: 

 

 Kuwait Insurance Company شرکت بیمه کویت  � � 

 Warba Insurance Company شرکت بیمه واربا� � 

 Al� �-Ahleia Insurance Company شرکت بیمه اهلی 



ًحَُ هشارکت در ًوايشگاّْاي کَيت 

 ِهذارک هْن قابل ارائ  : 

بروشور توضیحات کامل کاال و خدمات به انضمام آنالیز و تفاصیل مربوطه به زبان عربی یا   -1

 انگلیسی 

 های محل برگزاری به  عربی یا انگلیسی لیست قیمتهای کاال و خدمات تا شهر -2

 قرارداد فروش به عربی و فارسی و انگلیسی   -3

 قرارداد نمایندگی به عربی وانگلیسی -4

  غرفه ها بهتر است با رنگهای مالیم و طراحی های شیک و مدرن تزئین شده باشد  . 

 با شیرینی و شکالت درجه یک با بسته بندی شیک از بازدید کنندگان پذیرایی کنید 

 ،اشانتیون برای عموم و هدایای نسبتا با ارزش برای بازدید کنندگان خاص با درج برند

 کاربرد کاال و ایمیل خودتان همراه ببرید 



 2019ًوايشگاّْاي کَيت در سال 

 ومایشگاٌ  آدرس  تاریخ مًضًع ومایشگاٌ ومایشگاٌعىًان  ردیف

1 HORECA KUWAIT 16.01 - 14.01 ّتل ٍ کتزیٌگ تجاری 
2019 

  Kuwait City 
, Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa 

2 TRANS MIDDLE EAST   31.01 - 30.01 تٌادر کشتیزاًی ٍ لجستیک 
2019 

 کَیت   شْز

3 KUWAIT CONSTRUCTION 
WEEK 

 09.03 - 05.03 ساخت ٍ ساس  
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs Ground  

 
4 KUWAIT INTERNATIONAL 

PERFUMES & COSMETICS 
EXHIBITION 

 30.03 - 20.03 ٍ تْذاشتی ٍ ػطز ٍ ادکلي  آرایشی
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs Ground  

 

5 GIFTS EXHIBITION KUWAIT   ،تاتلَ فزش، ػتیقِ جات، هثلواى، ساػت
 ًقزُ، پَشاک صٌایغ دستی

22.03 - 30.03 
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs Ground  

 



 ومایشگاٌآدرس  تاریخ ومایشگاٌمًضًع  ومایشگاٌعىًان    ردیف

6 KUWAIT MEDICA CONFERENCE 
& EXHIBITION 

دارٍ ، پششکی ، دًذاًپششکی ، تجْیشات  
 آسهایشگاّی ٍ خذهات تیوارستاًی  

April 2019  Kuwait City  
> The Regency, Kuwait  

 

7 KUWAIT HEALTH   04.04 - 02.04 تْذاشت ٍ درهاى 
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs 

Ground  
 

8 BUILDING & CONSTRUCTION 
EXHIBITION 

 13.04 - 08.04 ساخت ٍ ساس ٍ سیستن آب  
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs 

Ground  
 

9 KUWAIT AGRO FOOD, SAFETY & 
SECURITY EXPO 

 11.04 - 10.04 کشاٍرسی ، هَاد غذایی ٍ ایوٌی  
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs 

Ground  
 

10 GOLD & JEWELLERY EXHIBITION 27.04 - 22.04  طال ٍ جَاّزات 
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs 

Ground  
 



   ومایشگاٌآدرس  تاریخ ومایشگاٌمًضًع  ومایشگاٌعىًان  ردیف

6 RAMADAN FOOD EXHIBITION   15.05 - 02.05 هَاد غذایی ، خَردًی ٍ آشاهیذًی 
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs Ground  

 

7 RAMADAN & EID EXHIBITION 06.06 - 29.05 اًَاع کاالّای هصزفی 
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs Ground  

 

8 KOGS  23.10 - 20.10 ًفت ٍ گاس 
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs Ground  

 

9 CONSUMER EXHIBITION  پَشاک،  )اًَاع کاالّای هصزفی
هحصَالت چزهی، هَاد غذایی، ػتیقِ  

 (جات، ٍ غیزُ

21.11 - 30.11 
2019  

Mishref  
> Kuwait International Fairs Ground  

 

10 KUWAIT GREEN BUILDING   ساختواى سثش ٍ صٌایغ ساخت ٍ ساس April 2020  Kuwait City  
> Radisson Blu Hotel Kuwait 

 



کًیتي فريضگاَُای زوجیرٌ ای مراکس خریذ 

 360بازار 

 مارینا مال 

  بازار شرق 

برج و مال الحمراء 

مرکز خرید الرایا 

 مجتمع خرید صالحیه 

البیرق مال 

 البوستان مال 

 برج العثمان 

 ایی مال 

  مجتمع فروشگاهی بیروت 

 



 ثبت شزکت در کًیت

 ثبت شرکتها در مرکز کسب و کار کویت
(www.kbc.gov.kw ) بخش شرکتها انجام می

 گردد

 51قانون ثبت شرکت در کویت براساس مالکیت 
درصدی ابتاع خارجی می  49درصدی اتباع کویتی و 

درصد  100باشد مگر در مناطق آزاد که مالکیت 
 خارجی ثابل حصول است  

 100: حدود هزینه های قانونی جهت ثبت شرکت   

 اعالم نام شرکاء ، میزان سهام ، میزان سرمایه
نام  5شرکت ، موضوع شرکت  نام مدیر عامل و 

 انتخابی جهت ثبت شرکت مورد نظر

 در مراحل ثبت می باید مراتب به تایید وزارت
دادگستری ، اداره کار ، بخش رتبه بندی و نظارت 
 شرکتهای ساختمانی و اتاق بازرگانی کویت برسد 

 

 

 



 :شرکت های سهامی -

درخواست تاسیس شرکت به وزارت  

تجارت ارجاع می شو و یک تصویر از 

پروژه قرارداد تاسیس و اساسنامه 

شرکت، در حال موافقت تاسیس شرکت 

حاصل شود تمامی سهامداران باید 

قرارداد تاسیس و اساسنامه امضا کنند و 

ن در نهاد مربوطه و به آسپس ثبت 

درنهایت وزارت خانه ارجاع شود تا 
 .عالیت شرکت داده شودمجوز کار یا ف

 

  

    1.     تقدیم نمونه قرارداد تاسیس
یا اساسنامه شخص واحد از طرف 

 بخشمؤسسین برای کارمندان 
شركت ها بعد از پر نمونه و أخذ 
 .موافقت نام تجاري و برند تجاري

    2.     ارسال نامه بانك تایید وجود
 .سرمایه مشخص در حساب بانکی

    3.     مهر ثبت شرکت ها در
 و اتاق بازرگانیوزارت خانه 

    4.     ادامه مراحل ثبت در
سپس ( دادگستری)وزارت عدل 

 به بخش دفتر تجاری د برمی گرد

( بعضی از فعالیت های تجاری نیاز
 (  به موافقت جهت مختص

 

 مراحل تاسیس شرکت ها



 سزمایٍ گذاری در کًیت                 

 سرمایه گذاری در کویت می تواند شخصی یا گروهی باشد بصورت فقط خارجی و یا با مشارکت اتباع

 کویت 

در ارزیابی سرمایه ، مالکیتهای معنوی و دانش فنی و تجهیزات و ماشین آالت هم درنظر گرفته می شود 

 ساله اقدام می  4نفر نسبت به بررسی و صدور مجوز با اعتبار  3کمیته تشویق سرمایه گذاری متشکل از

 نماید

   حسب اهمیت موضوع سرمایه گذاری زمین ، سوله و امالک متناسب رایگان داده می شود 

 سال معاف است  10سرمایگذار در کویت از تمامی حقوق و عوارض گمرکی ، مالیات به مدت 

 سرمایه گذار حق جابجایی مکانی یا واگذاری بنگاه خود را به کویتی ها یا خارجی ها دارد 

سرمایه گذاران اجازه انتقال کل پولهای خود یا درآمدهای ناشی از کارهای خود را به خارج دارند 

 هزار  10تخلف از مجموعه قوانین سرمایه گذاری در کویت باری مرتکبین بعضا تا یک سال حبس و یا تا

 دینار جریمه مقرر خواهد شد 

 سرمایه گذار می تواند از نیروهای ارزان قیمت کار در داخل یا خارج از کویت استفاده کند مگر در

 شرایط خاط که کمیته مورد نظر تعدا محدودی از نیروهای کویتی را برای بکار گیری مجاب کند 

    سایت کمیته تشویق سرمایه گذاری کویتhttps://www.kdipa.gov.kw 

 



مىاقصات

 جمع آوری و ارزیابی و همراه لیست تاییدشده و ( کمیته مرکزی مناقصات عمومی کشور ) مناقصات کشور کویت توسط
 .طبقه بندی شده پیمانکاران به شورای وزیران جهت اظهار نظر و اخذ دستور اجرا فرستاده می شود 

 

 کمیته مذکور متشکل از نمایندگان وزارت مالیه ، وزارت برنامه ریزی ، بخش حقوقی ، نماینده دستگاه مناقصه گذارو
 غیره می باشند 

 پیشنیازهای پیمانکاران : 

 ثبت شرکت حقیق یا حقوقی مستقل و یا با شراکت تجار کویتی در اتاق بازرگانی کویت  -1 

هزار  250ثبت نام در لیست پیمانکاران کمیته مرکزی مناقصات کویت و دریافت گواهی قابلیت مشارکت در پروژه های  -2
 میلیون دیناری و یا بااالتر  5میلیون دیناری ،  1هزار دیناری ،  500دیناری ، 

 روز خواهد بود  90مدت زمان هر مناقصه پس از انتشار حداکثر -

 اوراق مناقصه می باید خریداری و براساس شرایط و قیمت های درج شده تکمیل و با درج دقیق قیمت دیناری تحویل گردد-

ضمانتنامه ای جهت حضور درصورت برنده شده باید بصورت چک ، ضمانت نامه بانکی  یا نامه شرکت های بیمه ارائه -
 شود

 درخصوص کاال گواهی تایید بازرسی نمونه های ارسالی می باید ضمیمه اوراق برندگان مناقصه باشد -

 

 

 

 

 



 
 

 سایت کمیتٍ مىاقصات کًیت

https://capt.gov.kw/en
 نمونه مناقصات 

 

Tender: 8/2018/2019 

 Tender no. 

 8/2018/2019 

 Organization 

 Fire Service Directorate 

 Tender Subject 

                                     

      

 Request date 

 Jan. 27, 2019 

 Last date 

 March 3, 2019 

 Initial meeting date 

 Feb. 6, 2019 

 Bidding type 

 General  

 Alternative offers 

                   

 Divisible 

                   

 Notes 

                                     

                               

 Price 

 150 KD 

 Insurance 

 2,000.000 KD 

 

Tender:   . 

  /    /     

 Tender no. 

   .   /    /     

 Organisation 

 Ministry of Awqaf and 

Islamic Affairs 

 Tender Subject 

                              

 Request date 

 Jan. 27, 2019 

 Last date 

 April 28, 2019 

 Initial meeting date 

 March 12, 2019 

 Bidding type 

 General  

 Alternative offers 

                   

 Divisible 

                   

 Price 

 150 KD 

 Insurance 

 3,500.000 KD 

 



تبلیغات در کویت 

 

 

 پرخواننده ترین روزنامه های کویت جهت آگهی 

 (75000)الوطن 

 (  65000) االنباء 

 ( 7000) کویت تایمز 

 ( 6000) عرب تایمز 

 

 

  



 کانال های تلویزیونی

 

 از شبکه های دولتی: 

 کویت تی وی 

 

 از میان شبکه های خصوصی: 

 (بورس سهام و امالک)العقاریه 

 (کمدی)فنون 

 (سیاحتی)المشکاه 

 (مذهبی)فورتین 

 ( مذهبی)الرساله 

 

 

 

 

 

 



 ًَاپیمایی کًیت ایريیس 

 هقصذ جْاًی 34ًاٍگاى َّایی ٍ  23دارای 

  ٍ ایي َّاپیوایی پزٍاسّای هٌظن ّفتگی اس شْزّای تْزاى ، شیزاس
 هشْذ تِ کَیت دارد 

  ٍتسایت :www.kuwaitairways.com 
 02188808802ٍ  02188808661: تلفي ًوایٌذگی ایزاى 

 021 – 88808442: فکس 
 تؼذ اس ایزاى ایز ، کَچِ شیزیي  -ٍیال جٌَتی خیاتاى -تْزاى : آدرس

 62، شوارُ 

 

 

 

 



 مسائل و مشكالت

 ػذم اهضای هَافقتٌاهِ کشتیزاًی تجاری ـ دریایی ٍ استوزار تجارت سٌتی اس طزیق
 لٌج ّای فزسَدُ

 (حول ٍ ًقل ، استاًذارد ، تستِ تٌذی ٍ ) ًا هٌاسة تَدى سیزساخت ّای صادراتی ... 

فقذاى اطالػات کافی اس شزایط تاسار کَیت ٍ سالئق هصزف کٌٌذگاى 

ًثَد تثلیغات هٌاسة جْت کاالّای صادراتی ایزاى 

 اختالفات هذّثی ٍ تاحذٍدی سیاسی هیاى دٍ کشَر 

 قطغ رٍاتط تاًکی تلحاظ تحزیوْای ػوَهی 

استاًذاردّای تسیار سختگیزاًِ کَیت در ٍاردات کاال 

 



 راهکارهای بازاریابی و فروش
 

 تهیه کاتالوگهای عربی و انگلیسی جذاب 

 عرضه محصوالت باکیفیت و لوکس به مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش بسیار مناسب 

 جذابیت بسته بندی ، درج اطالعات کامل و زمان تولید و مصرف کاال بر روی آن 

 گردآوری اطالعات به روز از گرایش های مردم وشرایط اقتصادی جامعه 

 بهره برداری از دانش و تجربه تجار محلی 

اعتماد سازی و دادن اطمینان به خریداران و تجار در بازار کویت 

 ارائه گواهی های استاندارد جهانی دریافت شده در تولید محصول به مشتریان و درج استاندارد یادشده در

 کاتالوگها ، بروشورها و دیگر ابزارهای تبلیغاتی 

 توجه به اصول و اعتقادات دین اسالم در همه فرآیندهای بازرگانی ،بازاریابی و فروش ، باتوجه به

 اعتقاد بیشتر مردم و بازرگانان به دین اسالم و رسمیت این دین و مذهب درکویت

 حضور در نمایشگاهها و بازارهای تجاری ویژه و فروشگاههای زنجیره ای 

 برقراری ارتباط مناسب و بلند مدت با بازرگان کویت و شرکت های تجاری این کشور 

 همکاری با اعضای انجمن ها و تشکلهای تجاری دو کشور 

 تهیه تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی و پخش آن بویژه در شبکه های محبوب داخلی یا خارجی 

 چاپ آگهی کاال و خدمات در مجالت تخصصی بازرگانی و صنعتی این کشور 

 



 اطالعات تکمیلی 

ایٌترًت در ایي کشَر فیلتر هی شَد . 
00965: کذ تلفي کشَر کَیت 
کذ ایٌترًتی:  .kw 
 کذ ٍاحذ پَل کَیت :KWD  
 کیلَهتر حادُ است 5700فرٍدگاُ ٍ   7دارای 
  کَیت دارای شبکِ ریلی ًیست 

 
 
 
 

 



سفر، ویزا و اماکن دیدنی

 اماکن دیدنی و تفریحات
 :کویت 

 مسجد جامع بزرگ کویت
 هزار متر مربع  46با 

برج سه قلوی کویت 

 هزار متری 60پارک آبی 

 مرکز فرهنگی آمریکا 

 موزه طارق رجب 

کاخ سیف 

 جزیره سبز 

 

 هرنوع درخواست ویزا : ویزا
بصورت تجاری ، گردشگری و کار 

می باید توسط طرف تجاری یا 
ارگان مربوطه بصورت دعوتنامه 
رسمی و ضمانتهای الزم تکمیل و 

نهایتا درستور صدور ویزا در 
سفارت کویت در تهران ابالغ می 

 .گردد 

 هزار  1200هزینه صدورد ویزا
 تومان می باشد 

 ماه اعتبار و  6داشتن گذرنامه با
بلیط رفت و برگشت و رزروهتل یا 
 محل اقامتی طرف کویتی الزامیست 



 مُمتریه اتحادیٍ َای تجاری کًیت

 باسرگاوی صىايع ي معادن کًيت  اتاق 
 (965) 1805580: تلفه اتاق 
 ي   22423666 : مزکش تجاری تلفه

22423555 (965) 
 ( 569)  22300074: فکس 
 ایمیل :kcci@kcci.org.kw 
 يبسیایت :www.kuwaitchamber.org.kw 
 آدرس :Commercial Area # 9, Al-

Shuhadaa St. Kuwait City 
 

 اتحادیٍ تجار بزجستٍ کًیتی 
 965  25636389- 25616745: تلفه+ 
 965 25627159: فکس + 
 ايمیل :ktuf@hotmail.com 
 يبسیايت :www.ktuf.org 
 (میذان حًلی )  11قطعة  -السالمیة : آدرس 
 شارع عبذ اهلل الفزج 



تجارت کَيت اطالع رساًي هزکش 

 مرکز تجارت کویت 

 24381833: تلفن   

 ایمیل :Info@kbc.gov.kw 

 وبسایت :
http://www.kbc.gov.kw 

 آدرس :Eshbelia - Eshbelia 
Coop  

 



 آدرس سفارتخاوه ها 

سفارت جمًُری اسالمی ایزان در کًیت 

 00965    :کد کشور و شهر 

 22570156 :تلفن سفارت   

   22545894و  22561084

 22529868 : فاکس 

 آدرس: ISTEGHLAL STR-EMBASSIES 

AREA-BLOCK 5   

 وبسایت :http://kuwait.mfa.ir 

پست الکترونیک  :
iranemb.kwi@mfa.gov.ir 

 

 در تُزان کًیتسفارت 

(021) 88785997-9 :تلفن 

 (021) 88788257 : فکس 

 وبسایت...................   : 

 ایمیل :tehran@mofa.gov.kw 

  (ظفر)دستگردیتهران ، خیابان : آدرس
  305پالک  -ولیعصر( جردن)آفریقا بین 

 



 هزاکش اطالع رساًي کشَر کَيت در ايزاى

 
اتاق مشتزک باسرگاوی ايزان ي کًيت 
 شوارُ تواس 

982188381355:       تلفي + 

 +982188381355:     فکس
 ٍبسایت : 
 ایویل :km.trco@gmail.com 

 هفت تیر،خیابان مفتح جنوبی،کوچه ،میدان تْزاى: آدرس

 4،طبقه 8افشار،پالک 

   

 
 ساسمان تًسعٍ تجارت ایزان 

 ادارٌ کل باسرگاوی کشًر َای عزبی ي آفزیقایی
 

 021 – 22664010:  تلفه 
 021 - 22662566: فکس 

  
تُزان ، بشرگزاٌ چمزان ، محل دائمی :  آدرس 

ومایشگاَُای بیه المللی ایزان ، ساختمان میالد ، 
 طبقٍ ديم 



معرفی کتاب  

 



 معرفی کتاب  



 ّزگش خستِ ًباشيد 
آرسٍهٌد حضَر سبش ٍ پايدار شوا در باسار کَيت


