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 راهنمای تجارت با کشور کویت 

  کامل حمید

و داوری بین المللی ، سرمایه گذاری خارجی بازرگانیحقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق مشاور   

 

آید. قرار گرفتن این کشور در بخش شمال غربی خلیج فارس و در شمار میاز دالیل عمده تأثیرپذیری شدید کویت از حوادث خارجی به کویتوقعیت جغرافیایی و اقتصادی م

که مسئله نفت  قرن بیستم در. است ای به لحاظ ژئوپلتیکی برای کویت ایجاد کردههمسایگی کشورهای عربستان و عراق و نیز نزدیکی آن به جمهوری اسالمی ایران، جایگاه ویژه

که سیاسی جهان قرار گرفتند، بطوریبیش از پیش اهمیت و نقش سیاسی خود را نشان داد، کشورهای دارای نفت شدید تر از هر زمان دیگری در معرض تأثیرپذیری از وقایع 

توانست کشوری را به قدرت برتر ها چیزی را در اختیار داشتند که میطرف و خنثی بمانند، چرا که آن یک از کشورهای دارنده نفت عمالً نتوانستند در رخدادهای جهان بی هیچ

توان در عدم کارایی مطلوب سیاسی خارجی این کشور مؤثر دودیت در بنیه نظامی کویت را نیز میهای ترقی قدرت دیگری را از حرکت بازدارد. ضعف و محل کند یا چرخمبدّ

این کشور نیز مانند سایر کشور های وارد کننده کاال دارای  .امی عراق از همان سال اول اعالم استقالل کویت سابقه داردکویت از قدرت نظ سیاست خارجی دانست. تأثیرپذیری

 : ار خود می باشد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کردشرایطی خاص برای تجّ

ایــــــران از  )تعرفه واردات عموم کاالها از سایر کـشورها از جملــــــه جمهــــــوری اســــــالمی، ساساس قانونی گمرکی متحدالشکل شورای همکاری خلیج فار بر -1

ت اسناد تجاری برای ترخیص محموال رائه گواهی مبداء به همراه سایرا -2 .باشدصد در صد، می واردات دخانیــــــات  نمــــــی کنــــــد( تعرفــــــه  تجــــــاوز پنج درصدِ

های خارجی می توانند  شرکت -4 .کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی و صنایع کویت و فقط برای اتباع و شرکت های کویتی صادر می شود -3 .بسیار ضروری و الزم است

درصد خواهد بود. 49مشترک، حداکثر سهم طرف غیر کویتی نسبت به ایجاد شعبه و یا شرکت مشترک با اتباع کویت اقدام نماینـد کـه در صـورت تمایل برای ایجاد شرکت 

های خـارجی و یـا برای میزان سهام شرکت خارجی  )ولی شرکت های کـویتی در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف می باشند( به دلخواه خود زکات می پردازند شـرکت ضمناً

اتباع خارجی  -5 (.درصد تقلیل یافته است15درصد بود ولی از اواسط سال گذشته به  55مالیات تا سـال گذشته  ثبت شده در کویت باید مالیات بر درآمد پرداخت گردد. میزان

 هایی که در های کویتی و یا شرکت مایل به انجام فعالیت های تجاری و صدور کاال به کویت باید حتماً از طریـق یـک تبعـه کـویتی اقـدام نمایند. به عبارت دیگر فقط شرکت

تابع استاندارد  رعایت استاندارهای کویت که اکثراً -7 .واردات تجهیزات و ماشین آالت صنعتی نیاز به اخذ مجوز صنعتی دارد -6 .کویت به ثبت رسیده اند اجازه واردات دارند

ارد های متعارف اروپا تولید مـی گـردد مـشکلی بـرای ورود بـه کاالهایی که با استاند های شورای همکاری خلیج فارس می باشـد بـرای واردات کـاال الزامی است )معموالً 

کلیه محصوالت صنایع غذایی پس از اخذ مجوز از  -9 .واردات گوشت، دام زنده و فرآورده های مربوطه با رعایت دستور العمل های خاص مجاز می باشد -8. کویـت ندارند(

 Persian Gulf Cooperation)و به ویژه شورای همکاری خلیج فارس ( Arab union)ر کویت جز اتحادیه عرب کشو -10 .وزارت بهداشت کویت قابل ترخیص خواهد بود

Council )و ( سازمان جهانی تجارتWorld Trade Organization)  است. تمامی کشور های که جز این شورا هستند در امور تجاری، گمرکی و استاندارد در سطح باالیی

به این کشور باید دقت های الزمه در حمل و نقل و کیفیت کاال را داشت. این سطح باالی کیفی  مواد غذایی، خوراکی یا مواد فاسد شدنی،در هنگام صادرات  ،بنابراینقرار دارند. 

نوع کاال که  400در بازار این کشور، حدود  -11. در کنندسی بیشتر کاال های خود پرداخته تا بتوانند بهترین کیفیت از محصول را صارار ایرانی نیز به برباعث شده است که تجّ

بیشترین وجه پرداختی ریال در این  اغلب آن ها نیز مواد غذایی هستند، از پرداخت حق گمرک معاف بوده و هر گونه نقل و انتقال ارز خارجی در بازار آزاد است. با این حساب،

تمامی کاالهای که دارای استاندارد صادرات اروپا هستند، مانعی برای ورود به کشور کویت ندارند. یکی از همان  -12. شوندکشور از طریق صرافی ها به ایران بازگردانده می 

تجّار ایرانی،  اگر برای صادرات میوه و یا هر کاالی دیگری، -13. به کویت بوده که تحت استاندارد شواری خلیج فارس استو دیگر مواد خوراکی و غذایی، صادرات میوه  ،کاالها

صرفاً و انحصاراً،  مؤظف خواهد بود تاجر ایرانی،و قرارداد نمایندگی مربوطه در اداره بازرگانی کویت به ثبت رسیده باشد، در این صورت  هستنددارای نماینده رسمی در کویت 

نماینده رسمی برای واردات در کویت می باشد و قرارداد نمایندگی مربوطـه در اتـاق بازرگـانی کاالهایی که دارای )به عبارتی،  .فقط از طریق همان شرکت به واردات کاال بپردازد

در هنگام  -14 (.توسط همان شرکت کویتی دارای نماینـدگی از شـرکت صـادرکننده، اجازه ورود و ترخیص در کویت خواهد داشت و انحصاراً کویت به ثبت رسیده باشد ، صرفاً

 بر عربی زبان به تماماًو غیره، ، ترکیبات، نام محصول ه، اطالعات شرکت تولید کنندء، درج اطالعات تکمیلی کاال، مانند تاریخ تولید، تاریخ انقضابه کویت الکانوع صادرات هر 

 محصوالت جلد روی بر شده خواسته اطالعات دیگری زبان هر به اگر که شود تأکید باید. باشد می میالدی به کویت در تاریخ که کرد نشان خاطر باید. باشد شده درج جلد روی

های دوره مانده به انقضای تاریخ مجاز  رعایت محدودیت)خاطر نشان می گردد  .و الزاماً باید اطالعات به زبان عربی نیز نوشته شوند حتماً اامّ ندارد، مانعی هیچ باشد، شده درج

توسط اتاق  - «1397یعنی سال »که در روزهای پایانی سال پیش  –رسمی کشور ای می باشد مطابق آماره رالزم به ذک (.الزامی استبرای مصرف جهت عرضه در شبکه توزیع 

کویت نشان می دهد مار تجارت با آ»همسایه ایران، چنین ارزیابی شده است:  14، ارائه گردید، وضعیت تجارت با کشور کویت در میان بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

میلیون دالر به ثبت رسیده است. بر  11میلیون دالر دارد و در مقابل، ارزش واردات از کویت  214صادرات ایران به این کشور ارزشی معادل  ،1397 ماه منتهی به دی 10در 

ن بوده و واردات نیز هزار تُ 926میلیون و  2ه زمانی حجم صادرات به این کشور در همین باز ،میلیون دالر است. از سویی 203این اساس، تراز تجاری ایران با کویت نیز مثبت 

 «. هزار تن داشته است 9وزنی معادل 

به منظور رقابت با دیگر واردکنندگان کاال به این کشور، مستلزمِ مؤلفه ها و فاکتورهای خاصی است که بعضی از این مؤلفه ها  کویت های کالنبازار در ایفای نقشهایت آن که، ن

و بعضی نیز منشاء از روابط سیاسی و شاخص ها، منبعث از موادِ قانونی )قوانین و مقررات(، بعضی دیگر مربوط به کیفیت و استانداردهای کاالهای وارداتی، بعضی دیگر منبعث 

ها، رعایت قوانین و مقررات کشور گرفته از دیگر مؤلفه ها مانند پرداخت ها، رقابت نزدیک با دیگر رقبای تجاری، انحصار تجارت خارجی و غیره می باشد. از میان این شاخص 

 کویت در واردات کاال، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. 

باشد  گان ایرانی می بایست با احترام کامل به قوانین و مقررات موضوعه کشور کویت، مبادرت به صادرات کاال به این کشور نمایند. حائز ذکر میبر همین مبنا، کلیه صادرکنند

از این کشور، به شدّت برخورد می  -یا  -که مأموران مرزی و دیگر ارکان اجرایی این کشور )در امر مبارزه با قاچاق کاال و جرایم اقتصادی( با هرگونه واردات و صادرات کاال به 

 کنند لذا مناسب است بازرگانان ایرانی، ضمن رعایت کاملِ مقررات گمرکی کشور کویت، اقدام به صادرات کاال به این کشور را بنمایند.
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