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  البيانات األساسية
  

اون الخليجي الست ، و دولة الكويت  االسم الرسمى  تعتبر دولة الكويت واحدة من دول مجلس التع
ة المتحدة   –السعودية والتي تضم إضافة إلى الكويت كل من :  ارات العربي  –االم

  سلطنة عمان –البحرين  –قطر 
ين خطي العرض   الموقع  ة الكويت ب ع دول تواء  د ٣٠٫٠٥د و ٢٨٫٤٥تق شمال خط اإلس

يج د شرقاً ،  ٤٨٫٣٠و  د ٤٦٫٣٠وخطي الطول  ة للخل ة الشمالية الغربي ى الزاوي ف
ى  ن العرب ى ، و م يج العرب رق الخل ن الش دھا م ى يح مال الغرب مال والش الش

  الجمھورية العراقية ، ومن الجنوب والجنوب الغربى المملكة العربية السعودية .
  

ى  كلم مربع ١٧٨١٨  المساحة  يج العرب الحدود الشرقية  –ويبلغ طول الشريط الساحلى للخل
كيلومتر ، و ينقسم الساحل الى جزئين رئيسيين : االول  ٢٩٩نحو  –لدولة الكويت 

ع  انى : يق ة ، و الث واطئ الرملي ز بالش ا تتمي ى و غالبيتھ يج العرب ول الخل د بط يمت
ه  بيه وطول ور الص ت وخ ون الكوي ول ج ة  ٧٠بط ھول الطيني ز بالس م و يتمي ك

  خاصة فى المنطقة الشمالية الضحلة من جون الكويت . و
دريجياً عن سطح البحر  ع ت ه مسطحة ترتف ومعظم ارض الكويت صحراوية رملي

ار أو  ٣٠٠من الشرق لتصل الى  متر فى اقصى الغرب ، و تخلو الكويت من االنھ
تالل  له من ال ى تكون سلس اع و الت ه االرتف تالل القليل الجبال العالية اال من بعض ال

اع  زور بارتف ال ال ى جب در مساحة  م . ١٤٥ف ة بحوالى وتق ة الكويتي اة االقليمي المي
ھى بحكم موقعھا تعد منفذ طبيعى لشمال شرق الجزيرة العربية ميل مربع و ٢٣٠٠

ا   تسع جزر ھى :الكويت  تضم مما اكسبھا أھمية تجارية من أمد بعيد ، كما  ، فيلك
  مسكان ،قاروه،  عوھة ،كبر، وربة،  أم النمل،  م المرادم، أبوبيان 
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الي  ٣،٩نحو  ٢٠١٤بلغ إجمالي عدد السكان في نھاية عام   عدد السكان  غ إجم ون نسمة ، بل ملي
نھم نحو  ر  ١،٣عدد السكان الكويتيين م دين (غي غ عدد الواف ا بل ون نسمة ، فيم ملي

   من اإلجمالي %٦٦،٧مليون نسمة بنسبة  ٢،٦الكويتيين ) نحو 

 ) ٢٠١٥% (احصاءات  ١٫٦٢  نمو السكان 

ويتيين ،  ٣١٫٣  الجماعات العرقية  رب ،  ٢٧٫٩% ك ي %٣٧٫٨% ع ةا %١٫٩ ،ويون اس ،  فارق
ة ، استراليا) (احصاءات اخرين  %١٫١ (اوروبيين ، من امريكا الشمالية والجنوبي

٢٠١٣ (  

 نسمة ) ٨٨٣٫٣٨٣نسمة ، اناث  ١٧٦٫٦٧٣(ذكور % من السكان  ٣٢٢٥٫ : ١٤-٠من  -  توزيع السكان 

ن  - كان  ١٥٫٢١  : ٤٢-١٥م ن الس ور % م اث  ٣٠٦٫٢٣٣(ذك مة ، ان  ١٩٠٫٩٠٣نس
  )نسمة

اث  ٩٢٤٫١٠٣(ذكور % من السكان  ٥٢٫٣٢   : ٥٤ – ٢٥من  -  ٥٣٤٫٧٦٩نسمة ، ان
  )نسمة

       نسمة )٥٧٫٦٦٣نسمة ، اناث  ٧٦٫٧٠٧(ذكور % من السكان  ٧٫٨٢  : ٦٤-٥٥من  -

اث  ٦٨١٫٣٠(ذكور % من السكان  ٣٣٢٫:   سنه وفوقھا ٦٥- نسمة  ٣٤٣٫٣٤نسمة ، ان
    (                 

  ) ٢٠١٥(أحصاءات 

  العربية (اللغة الرسمية) واإلنكليزية  اللغة 

ر  ٥٫٩،  مسيحيين% ١٧٫٣(الديانه الرسمية)، مسلمون  %٧٨٫٧  الديانه  % اخرون وغي
   محددى الديانه 

  ، و يتكون الدينار من الف فلس  (د.ك) ، ويعبر عنھا باالختصار الدينار الكويتي  العملة 

ي  العلم  دين الحل ا  : "ألوانه مستوحاة من بيت شعر" لطفي ال بيض صنائعنا سود وقائعن
  خضر مرابعنا حمر مواضينا

ئ   المناخ  تاء قصير داف وبر) وش ى أكت ل حت ن أبري اف (م ار وج ل ح ز بصيف طوي يتمي
  .فيتميزان بقصرھمافصال الخريف والربيع  ممطر أحياناً أما

  مناطق ھى الشرق، دسمان ، المرقاب ، الصالحية ، القبلة ٥مدينة الكويت  وتضم   العاصمة 
ى   نظام الحكم  ام وراث و نظ م ھ ام الحك توري  نظ ردس و االمي ة ھ يس الدول ام ، رئ يح نظ ، و يت

ارك الصباح ،الحكم نقل السلطة داخل االسرة الحاكمة  ر  من نسل مب ولى االمي ويت
ر ، و م االمي ام القضائية باس ة وتصدر االحك ن خالل وزرائ لطاته م د س ى العھ ول

  (خليفة االمير) يختاره االمير بنفسة و يجب ان يوافق على اختياره مجلس االمة 
تنقسم الكويت ادارياً الى ست محافظات ھى : محافظة الكويت ، محافظة حولى ،   التقسيم االدارى 

الفروانية ، محافظة االحمدى ، محافظة الجھراء ، محافظة مبارك الكبير ، محافظة 
ه فواصل  اً وال يفصلھا عن بعضھا اي وھى محافظات متجاورة ومتالصقة عمراني

  طبيعية او صناعية .
م بھدف إدارة الموانئ الكويتية التجارية ١٩٧٧عام الموانئ الكويتية  نشئت مؤسسةأ  الموانئ 

ميناء الدوحة، ميناء الشعيبة) فيما تختص شركة نفط الكويت التابعة (ميناء الشويخ، 



[Type text]   
 
 

- ٥  - 
 
 

                                    
  سفارة جمھورية مصر العربية 
  مكتب التمثيل التجارى    

 الكويت                

 

 

 

 

 

 

 )لمؤسسة البترول الكويتية بإدارة الموانئ النفطية (ميناء األحمدي، ميناء عبد هللا
ع فى نطاق محافظة الكويت  ميناء الشويخ - اء ويع: ويق اء الشويخ المين ر مين تب

ة شماال  ٢١درجة،  ٢٩التجاري الرئيسي في البالد ويقع على خط عرض  دقيق
ائي  ٥٦درجة،  ٤٧وعلى خط طول   ١٫٢دقيقة شرقا وتبلغ مساحة حوضه الم

ع ومساحته األرضية  ر مرب ون مت اء  ٣٫٢ملي د بالمين ع. ويوج ر مرب ون مت ملي
ا  ٢١ م ( ١٠مرسى بعمق  ١٤مرسى منھ ر وھي المراسي من رق ى ١مت ) إل

ر وھي المراس ٨٫٥مراسي بعمق  ٤) وعدد ١٤رقم (  ٣) و٢١-١٨ي من (مت
ذه ١٧-١٦ -١٥متر وھي المراسي ( ٦٫٧مراسي بعمق  الي طول ھ ) يبلغ إجم

ه  ٤٠٥٥المراسي  ادرة ل اء والمغ ى المين ة إل ة السفن القادم د حرك ر، وتعتم مت
والي  ا ح غ طولھ ت يبل ي جون الكوي ورة ف ة محف اة مالحي ى قن ر  ٨عل و مت كيل

ا  تطيع  ٨٫٥وعمقھ زر، ويس ى ج ر تحت منسوب أدن فن مت تقبال س اء اس المين
ھا  ھا  ٧٫٥غاطس فن غاطس ت وس ي أي وق ر ف د  ٩٫٥مت ات الم ي أوق ر ف مت
 .العالمي

د و: يقع جنوب محافظة االحمدى  ميناء الشعيبة - ى بع اء الشعيبة عل ع مين  ٤٥يق
 ٢درجة ،  ٢٩كيلو متر جنوب مدينة الكويت بموقع جغرافي على خط عرض 

ة ،  ماالً وخط طول  ٣٦دقيق ة ش ة ،  ٤٨ثاني ة و  ١٠درج رقاً  ٥٦دقيق ة ش ثاني
دهللا  اء عب ة مين ا منطق اء األحمدي وجنوب وبي لمين ده شماالً الرصيف الجن ويح
ة  فة مخصص ة وأرص ائع التجاري فة للبض ى أرص عيبة عل اء الش وي مين ويحت
ة  رول الوطني اً مؤسسة البت ديره حالي ة ت ات ورصيف للمنتجات البترولي للحاوي

عي اء الش مل أرصفة مين ا  ٢٠بة وتش وع أطوالھ غ مجم ى يبل ر  ٤٠٦٨مرس مت
ة  ٤متر ، منھا ١٤إلى   متر ١٠وتتراوح أعماقھا من  مراسي مخصصة لمناول

غ ١٥-١٦-١٧-٨الحاويات وھي المراسي  . أما رصيف المنتجات البترولية فيبل
ه  اه أمام ة الصغيرة  ١٦عمق المي اء حوضان للقطع البحري ر ويوجد بالمين مت

 .وللجنائب
اء ا - راء مين ة الجھ ى محافظ ع ف ة : يق ت  –لدوح ة الكوي رق مدين مال ش  –ش

تقبل و اءيس و مين احلي صغير وھ ه   س غ عمق ب  ٣٫٤يبل تخدام الجنائ ر الس مت
ع  يج، ويق ين دول الخل والزوارق والسفن الصغيرة التي تقوم بالخدمة الساحلية ب

درجة،  ٤٧دقيقة شماال وخط طول  ٢٣درجة ،  ٢٩خط عرض   الميناء على
ه  ٤٨ د داخل واج، تمت دقيقة شرقا، وھو عبارة عن حوض شبه مقفل بحواجز أم

ا  عدة أحواض يبلغ عددھا تسعة أحواض بھا مراسي صغيرة يبلغ اجمالي طولھ
والي ( اء (٢٦٠٠ح م المين ة ١١) متر.ويض احتھا االجمالي تودعا مس ) مس

دد (٨١٠٠( ع وع ر مرب ة ٤) مت احتھا االجمالي ة مس تودعات طياري ) مس
 . ) متر مربع٣٢٥٠) متر مربع إلى جانب حظائر للمواشي مساحتھا (٤١٠٠(

 الموانئ البتروليه: -
أ عام : ميناء االحمدى - ة الكويت في محافظة  ١٩٤٩أنش وب مدين ي جن ع ف ويق

الم  نفط في الع األحمدي مخصص لتصدير النفط وھو يعد أكبر ميناء لتصدير ال
 وھو قادر على إستقبال الناقالت النفطية الضخمة

ر - - ارك الكبي اء مب ان و:  مين رة بوبي ي شرق جزي ع ف اء يق د اإلنش اء قي و مين ھ
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ى  الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء باربعة مراحل تنجز المرحلة األول
تين  ٤بـ  ٢٠١٥في عام  ى س أرصفة مع وجود مخطط ھيكلي مستقبلي يصل إل

يج  ع رصيف ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخل اء م رتبط المين العربي. وي
ثالث جسور وطرق سريعة ومن  ر ب ة الحري ي الصبية ومدين ر الرئيسي ف الب

ار » سكة القطار الخليجي«المقرر ان يرتبط مع  اك افك اء وھن ي تخدم المين الت
 .وخطط لمد السكة إلى العراق وإيران وتركيا

ت، يناء عبد هللا منطقة من مناطق محافظة األم:  ميناء عبد هللا - حمدي في الكوي
وب العاصمة ب  ع جن ذا االسم نسبة ٤٥وھو ميناء نفطي يق د سمي بھ م ، وق ك

  هإلى الشيخ عبد هللا السالم الصباح الذي أسس الميناء في عھد
 الموانئ الجوية : -
ا  ٧  - د مطارات  أھمھ ى تبع ة الت ع بمحافظة الفرواني دولى ويق مطار الكويت ال

 .كيلومتر عن الكويت العاصمة  ١٦٫٥نحو 
ا - ط من تم رب ا ي ة الكويت وانم اطق طال توجد سكك حديد فى دول ق العمل و المن

دة التصميم من الط ة رالمعيشية بواسطة شبكة جي ى تتخذ مسارات دائري ق الت
د احال مج ت، وق ل مركزھا مدينة الكوي ويتى فى ابري وزراء الك  ٢٠٠٤لس ال

 ً ا  اقتراحا ربط الكويت بأوروب د ي الى وزارة المواصالت النشاء خط سكة حدي
اً دراسة النشاء  ابقاً وتجرى حالي مرورواً بالعراق و ايران و تشيكوسلوفاكيا س

  لطرق الداخلية.امترو انفاق لربط مناطق الكويت وتخفيف الضغط على 
اعات   التوقيت المحلى  ثالث س رينتش ب ت ج ى توقي ت المحل بق التوقي ين يس ر ب د اى تغيي و ال يوج

 التوقيتين الصيفى والشتوى.
  القطاع الحكومى :   ساعات العمل 

  صيفاً : من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظھراً 
  شتاء : من الساعة السابعه والنصف صباحاً حتى الثانية  والنصف ظھراً 

  يعمل فترتين صباحية ومسائية  القطاع الخاص:
ة ن الثامن راً   م ر والنصف ظھ ة عش ى الثاني باحاً ال ة والنصف ص ن الرابع م م ث

  والنصف مساءاً حتى الثامنه و النصف مساءاً 
  يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع   العطالت الرسمية 

راج ،  رأس السنة الميالدية ، رأس السنة الھجرية ، المولد النبوى ، االسراء و المع
وطنى د ال ارك ، العي د االضحى المب ارك ، عي د الفطر المب ر) ٢٥( عي د  فبراي ، عي

 فبراير)٢٦(التحرير
   ٠٠٩٦٥   رمز اإلتصال

ر سوق من  سوق االوراق المالية  انى اكب ة وث دم االسواق المالي ة من اق الوراق المالي يعد سوق الكويت ل
ى ،  يج العرب ة الخل اً رسمياً حيث القيمة السوقية فى منطق داول تنظيم م تنظيم الت وت

ام  ى  ١٩٨٣ع اخيرات ف ا ازال الت ى مم داول االلكترون وادخلت البورصة نظام الت
ن  ى تعل ركات الت نف الش ويات ، و تص ة التس ى ثماني ة ال ى البورص عارھا ف اس

ارات ، الصناعة ،  امين ، العق تثمار ، الت ية ھى : المصارف ، االس قطاعات رئيس
  الخدمات ، المواد الغذائية ، الشركات غير الكويتية.
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رفى  اع المص القط
  أھم البنوك و

وك  دد من البن ثالً بع ويتى متم يعتبر القطاع المصرفى من ابرز اعمدة االقتصاد الك
المحلية وعدد اخر من البنوك غير الكويتية التى تخضع جميعھا لرقابة بنك الكويت 
المركزى الذى يعتبر المؤسسة الحكومية الوحيدة المخول لھا السيطرة على السياسة 
النقدية و االشراف على المصارف و شركات االستثمار. وتوجد عدة بنوك محلية و 

  ية ، ومنھا : اجنبية باالضافة الى البنوك االسالم
ويتى ، ارى الك ك التج ويتى ، البن ى الك ك االھل يج البن ك الخل ت  ،  بن ك الكوي بن

  .، بنك الكويت الدولى ، بنك بوبيان  التمويل الكويتىبيت الوطنى، 
  

ان  ات االئتم ة ، وبطاق ة و المحلي ان العالمي ات االئتم دار بطاق وك باص وم البن وتق
ارد و المعروفة مثل : الداينرز كلوب ،  زا ، الماسترد ك ان اكسبريس ، الفي االمريك

  التى يتم قبولھا فى جميع الفنادق و المطاعم و المحالت.
اون الخليجى   التأشيرات  واطنى دول مجلس التع دا م ا ع دول فيم ع  ال ا جمي ى رعاي ين عل يتع

ى الكويت أو  يرة دخول ال ى تأش ة الحصول عل ر العربي ة غي وبعض الدول االجنبي
وعين من تاشيرة ت رانزيت من قنصليات الكويت او سفاراتھا فى الخارج ، ويوجد ن

ة  ل )التاشيرات ھما : تاشيرة زيارة (عائلية أو تجاري ة (التحاق بعائ ، وتاشيرة اقام
ركة  ويتى او ش ل ك ة كفي ون لدي ت ان يك ر للكوي ل زائ ى ك ل ) ، ويجب عل أو عم

  كويتية او شخص اجنبى مقيم قريب للزائر .
ة ويسمح لل ة الكويتي وزارة الداخلي ى ل ة المرتبطة مع النظام االلكترون فنادق الكويتي

ادق بحد اقصى شھر  ذة الفن زالء ھ دخول لن (ادارة الھجرة ) بتسھيل منح تاشيرة ال
  واحد فقط .

لتالية من تاشيرة الدخول المسبقة و يمكن منحھا لمواطنيھا فى اتعفى الدول االجنبية 
  مطار الكويت : 

ات دا ،  الوالي ا ، كن ا ، الماني ا ، ايطالي دة ، فرنس ة المتح ة ، المملك دة االمريكي لمتح
ويد ،  ا ، الس مبرج ، النمس ا ، لوكس دا ، بلجيك ان ، ھولن دا ، الياب تراليا ، نيوزيلن اس
اكو ،  بانيا ، مون دا ، اس ان ، فنلن دا ، اليون ال ، ايرلن دانمارك ، البرتغ رويج ، ال الن

لندا ،  نغافورة ، الفاتيكان ، ايس اى ، س تاين ، برون ارينو ، لشتنش دراوس ، سان م ان
  ماليزيا ، ھونج كونج ، كوريا الجنوبية ، الصين.

انوا  قبل ظھور النفط كان يعتمد أھل الكويت في معيشتھم  االقتصاد  يج العربي إذ ك ى الخل عل
ؤ،   يبحرون للتجارة ولجمع ام اللؤل ي الع رول ف اج م إال أن اإل١٩٣٦اكتشف البت نت

   .م1946 التجاري لم يبدأ فعالً إال في العام
  

ت  م الكوي ن صغر حج الرغم م ديھا  اال ان ب رى اقتصاد ل بيا ث وح نس ديھا مفت ، فل
ات ن  احتياطي والي  م ام ح نفط الخ ل  ١٠٤ال ار برمي و  اى  –ملي ن ٧نح ٪ م

الي، و و االحتياطي العالمي. ي اإلجم اتج المحل ا يقرب من نصف الن يشكل النفط م
دات التصدير و ٩٥ ة. ٩٥٪ من عائ ر ٪ من دخل الحكوم دات غي ا تسھم العائ بينم

ويتيين ويھدف  .المحلي فقط من الناتج %٨النفطية بنسبة  ادةبالمسؤولين الك ى  زي ف
  .٢٠٢٠ماليين برميل يوميا بحلول عام  ٤إنتاج النفط إلى 

  
د اد  ام ى وق الل ع ة خ نفط العالمي عار ال اع أس ادة  ٢٠١١ارتف ى زي تھالك ال االس
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و االقتصادي.  ومي والنم ا الحك بة كم ادة بنس رادات ٢٠شھدت الكويت زي ي إي ٪ ف
اع  ة، فى الميزانية الحكومية، مما أدى إلى ارتف ات الميزاني ذانفق ع وك ى  رف ر ف كبي

ام. لعدد من  جوراأل ي القطاع الع وظفين ف م تحاول الم ع اقتصادھاول  الكويت تنوي
بب  ك بس ذا وذل الي ھ ع الم ابياإلالوض ب  يج ن جان الم اخ األعم عف من  ،وض
اد ة الح ة ةوالعالق لطة التنفيذي ة والس ة الوطني ين الجمعي ر ب ب اخ ن جان ي م ، والت

م الحرك ت معظ الحية أحبط ادية ات االص ام ، واالقتص ي ع درت  ٢٠١٠ف أص
ى بية التي تتعھد الكويت خطة التنمية االقتصاد ا يصل ال ار دوالر  ١٣٠انفاق م ملي

ن  د م ذب المزي نفط، وج ن ال دا ع اد بعي ع االقتص نوات لتنوي س س دى خم ى م عل
  .االستثمارات، وتعزيز القطاع الخاص

  

ة ، صيد  ازات الطبيعي تقاته ، الغ وتتركز الصناعة فى الكويت فى النفط الخام ومش
واد ة ، م ات المعدني ماك ، المنتج ى  االس افة ال ة ، باالض واد الغذائي اء ، الم البن

ازات الصناعية ،  ات ، الغ الصناعات الفرعية كالطباعة و النشر ، صناعة الكيماوي
فنج المطاطى ،  الملح و الكلورين ، البالستيك بانواعه ، االصباغ الصناعية ، االس
وا رات ، الم دات الحش دواجن ، مبي ى و ال الف المواش اھزة ، اع وت الج د البي

  الصيدالنية ، الصناعات التحويلية المختلفة.
  

ا ،  ا ، اليوري لفات االموني دير س دة للتص ة المع ات الوطني م المنتج ين اھ ن ب وم
وت  دقيق ، البي باغ ، ال ت ، االص فائح االسبس ب وص ة ، انابي ب الحلزوني االنانبي

دروجين ،  ات الجاھزة ، علف المواشى والدواجن ، غازات االكسجين و الھي الخزان
وتين ،  ة ، غاز الب ام ، الصودا الكاوي ح الطع و الصھاريج ، المبيدات الحشرية ، مل

  االلبسة الجاھزة ، باالضافة لى النفط و المنتجات البتروليه عموماً.
ى ا اتج المحل لن

   االجمالى 
ى  ) ٢٠١٤(احصاءات  مليار دوالر أمريكي  ١٦٣ اتج المحل ي الن و ف دل النم ، مع

  % ٥٫٧االجمالى 
ً  ٨٨٠٠٠  معدل دخل الفرد   ) ٢٠١٤(احصاءات  دوالر أمريكي سنويا

ى  اتج المحل ع الن توزي
  تبعاً للقطاع 

  % ٠٫٣الزراعة :
  %  ٤٩٫٤الصناعة : 
  )  ٢٠١٤%      (احصاءات  ٥٠٫٢الخدمات : 

  على العالم  ١١٧الترتيب الـ  -مليون نسمة   ٢٫٣٩٧  العماله 
  )٢٠١٤%  (احصاءات  ٦٠حوالى  تشكل العمالة غير الكويتية

  ) ٢٠١٤%   (احصاءات  ١٫٥  معدل البطالة 

 )٢٠١٤% (احصاءات عام  ٣٫٢  نسبة التضخم 

ىال اع الزراع  قط
    والحيوانى 

تعتبر المساحة الزراعية في الكويت صغيرة نسبياً نظراً لمناخ الكويت الصحراوي  
ار ة و الح الحة للزراع ي الص اه واألراض ود المي دم وج ع ع م يمن ك ل ن ذل  ، ولك

ليلبي ولو جزء من الحاجة  و المائى  ر القطاع الزراعييمن تطوالحكومة الكويتية 
ت  ي الكوي ر ف ذاء وتنتش كانية للغ در ٤،٥٤٥الس ة تق احة إجمالي ة بمس  مزرع

ـ  م ١٣٤،٥٣٥ب اء  دون ي ٢٠٠٦(إحص ية وھ اطق رئيس الث من ى ث ة عل ) موزع
دلي وفرةالعب ليبيةوال ز والص م . ويترك راوات معظ ي الخض ي ف اج الزراع اإلنت
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ات اج البقولي ا إنت ة واألعالف ويليھ درنات والجذور والبصليات. الورقي ى و وال عل
ديد  اني من نقص ش زال تع واني إال الكويت ال ت اج الحي الرغم من التطور في اإلنت

ة،  وم الداجن ان، واللح ات األلب راء، ومنتج وم الحم ن اللح ل م اج ك ي إنت وفر ف وتت
ماك ا ى الس ر ف كل كبي رى بش ة، ووالجمب اه اإلقليمي تم المي اري ي كل الصيد التج بش

  وفي المحيط الھندي.أمحلياواسع سواء
اة ،    ةالصناع ة المي فن ، تنقي الح الس اء واص منت ، بن ات ، االس رول ، البتروكيماوي البت

  التصنيع الغذائى ، مواد البناء
  )  ٢٠١٤%  (احصاءات  ٠٫٥نمو االنتاج الصناعى :  معدل 

   . ١٦٣الترتيب على العالم  الـ
 )  ٢٠١٤مليار دوالر امريكى (احصاءات  ١٠٠٫٥  الصادرات 

  : البترول والمنتجات البترولية المكررة، االسمدة  الصادراتأھم الصادرات 
ات  ١١٫٧% ، اليابان  ١٦%  ، الھند  ١٧٫١الشركاء : كوريا الجنوبية  % ، الوالي

  ) ٢٠١٣(احصاءات %   ٨٫٨، الصين %  ٨٫٤المتحده االمريكية 
  )  ٢٠١٤مليار دوالر (احصاءات  ٣١٫٤  الواردات 

  الواردات : مواد غذائية ، مركبات وقطع غيارھا ، مواد بناء ، مالبس أھم 
ة ، %  ١٠٫٩الشركاء :  الصين  دة االمريكي ات المتح عودية %  ١٠٫٦الوالي ، الس

ان % ،  ٧٫٦ ا % ، ا ٧٫٧الياب ة% ،  ٥٫٣الماني ا الجنوبي ا % ،  ٤٫٦ كوري فرنس
  ) ٢٠١٣(احصاءات %  ٤، االمارات  ٤٫٢، ايطاليا %  ٤٫٣ لھند، ا %٤٫٦

ة  االستثمارات الكويتي
  المباشرة بالخارج 

  فى الترتيب على العالم  ٣١)  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليار دوالر امريكى ( ٩٥٫٦
  

  
  : الكويت بطق الصناعية االمن

ً وثيقاً الكويتى  تعد الصناعة مصدراً من أھم مصادر الدخل القومي ، وترتبط الصناعة في الكويت ارتباطا
) ٦رقـم (وقد نظم القانون وفعاالً باألنشطة االقتصادية المختلفة خاصة صناعة النفط ومشتقاته البترولية. 

استبداله بقانون  تالتي فرضوثالثين عاماً حدث خاللھا الكثير من المتغيرات لشئون الصناعة  ١٩٦٥لسنة 
) لسنة ٥٦لھذا صدر القانـون رقـم (ولعصر على الصعيدين المحلي والعالمي. آخر ليواكب تطورات ا

والذي ينص على انشاء ھيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقله تسمى الھيئة العامة للصناعة  ١٩٩٦
(لالطالع على مزيد  ١٥/١/١٩٩٧ويشرف عليھا وزير التجارة والصناعة، وقد باشرت الھيئة أعمالھا في 

، و تقدم الھيئة ) www.pai.gov.kwات حول الھيئة يمكن الدخول على الموقع االلكترونى من معلوم
 اآلالت إعفاء واردات المنشآت الصناعية من مستلزمات االنتاج من حوافز للمستثمرين الصناعيين منھا

 ومواد التعبئةالمصنعة  المواد الوسيطة والبضائع نصفالمواد األولية وقطع التبديل ووالمعدات و
، باالضافة  الرسوم الجمركية بدول المجلسو والتغليف وفقاً لضوابط إعفاء مدخالت الصناعة من الضرائب

الخليجية) في المشتريات ( منح األولوية لمنتجات الصناعة المحلية والمنتجات ذات المنشأ الوطنيالى 
تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في األسعار على مثيالتھا " حيث الحكومية والھيئات والمؤسسات العامة
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و على مثيالتھا من المنتجات ذات المنشأ الوطني (الخليجية)  %١٠بنسبة التقل عن  من المنتجات األجنبية
تأھيل المنشآت الصناعية لصفة المنشأ الوطني واحتساب القيمة ھذا فضالً عن  ".٥التزيد على % بنسبة

توفير الدعم  ، و ھلھا لتصدير منتجاتھا إلى الدول العربية معفية من الرسوم الجمركيةالتي تؤ المضافة
المشروعة من خالل إصدار القانون الموحد  الالزم للمنتجات المحلية تجاه المنافسات االغراقية غير

إعداد الدراسات المعنية  و .مجلس التعاون لدول الخليج العربية لالغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول
 .والحرفية وإقامة المجمعات الحرفية لدعم ھذه الصناعات بإقامة حاضنات األعمال للصناعات الصغيرة

  

  فى كل من : وتتركز المناطق الصناعية الھامة 

ناعية :  - عيب الص ة الش ة  منطق ناعات الثقيل ة والص ات البتروكيماوي نفط والمنتج اج ال تص بانت وتخ
 البترولية.

ة ،  - واد الغذائي اھزة ، الم انى الج ة  المب ب المعدني ناعة االنابي ناعية : وتختص بص ويخ الص ة الش منطق
دقيق ، صيد و احن ال ية ، مط ات الھندس ة ، المنتج روبات الخفيف ماكالمش ب االس ة، ورش تعلي ، المالح

 ح السفن .اصال
ات الصناعية، االصباغ  - يارات، المنظف ات الس اج بطاري مل مصانع انت رى الصناعية :  وتش ة ال منطق

 (البويات ) ، المنتجات المعدنية.
 ة الصناعية : تختص بصناعة االنابيب المعدنية، الخرسيانه الجاھزة، مواد البناء يمنطقة الصليب -
 لكيماوية، مواد البناء منطقة أمغرة الصناعية : تشمل الصناعات ا -
 منطقة الدوحة الصناعية : بناء القوارب واصالح السفن، تخزين السكراب، الثلج  -
ات  - ة، المنتج ر المعدني ة غي ات التعديني روبات، المنتج ة والمش ناعية : االغذي بحان الص ة ص منطق

ة تيكيةالكيماوي واد البالس مدة ، الم ية، ، االس ة االساس ات المعدني وا، المنتج ات ، لمنس جات والملبوس
 ، مستحضرات تجميل .، ادويةالصناعات الجلدية، الورق ومنتجاته، صناعة الخشب

  

  

  :ةمصريلاالمعاملة الجمركية للصادرات 

% على  ٥  تعد السوق الكويتية واحة للتجارة الحرة حيث تعتبر الرسوم الجمركية المفروضة رسوماً رمزية
اون الخليجي  معظم المنتجات المستوردة ر عضو بمجلس التع ع المنتجات و،  إلى الكويت من دولة غي تتمت

تيفاء نسبة  رى شريطة اس ة الكب المتبادلة بين مصر والكويت بإعفاء جمركى فى إطار المنطقة الحرة العربي
  ابه على حركة المعامالت االجنبيةيادة على ذلك ال توجد اى اجراءات او رقوز ،)  %٤٠المكون المحلى (

  

   : المنافذ الجمركية

 تتعدد المنافذ الجمركية بالكويت ما بين  منافذ بحرية ، ومنافذ جوية ، ومنافذ برية وتشمل : 

   ميناء الشويخ  . ١
  ميناء الدوحة . ٢
  ميناء فيلكا . ٣
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  ميناء الشعيبة . ٤
  ميناء األحمدى . ٥
  ميناء عبد هللا والجزيرة الصناعية (سھيل) . ٦
  ميناء الزور والمرسى البحرى التابع له . ٧
  مطار الكويت الدولى . ٨
  دائرة الجمركى البرى الصليبية . ٩
  مركز جمرك العبدلى.١٠
  مركز جمرك السالمى.١١
  مركز جمرك النويصيب.١٢
  مركز جمرك شبرة الخضار بكبد.١٣
  مركز خبارى العوازم.١٤
  مستودعات بيت المال والساحة المكشوفة التابعة له.١٥
  مستودعات شركة التموين الكويتية.١٦
ازن.١٧ ار  مخ وق الخض ى س د ف ناعة التبري ازن وص ركة مخ دة لش دة العائ ردة والمجم ائع المب البض

  بالشويخ.
  الطرود البريدية.١٨

 : الكويتدولة السلع (المقيدة) ب

ارك الموحد  انون الجم ام ق ھي السلع التي تقوم الدولة بوضع قيود على استيرادھا أو تصديرھا بموجب أحك
 .أي قانون آخر ذي صلة لدول مجلس التعاون الخليجي أو

ل وزارة  ة المختصة مث ة الجھات الحكومي دة لمراقب تيراد السلع المقي زارة والتجارة والصناعة ويخضع اس
رول  ، يجب الصحة العامة ،وزترة المواصالت ، الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وزارة البت

  .ةالسلطة المختصعلى المستورد الحصول على التصاريح الالزمة من 

م  - ا بال )١(مرفق رق تيرادھا بيان د اس ة سلع المقي اذن مسبق من الجھات المعني ة الكويت ب يمكن ، وبدول
 االطالع على القائمة من خالل الرابط االليكترونى :

-  http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/3.1.pdf 
ة )القائمة الموحدة٢مرفق رقم( - يمكن ، و بالسلع المقيد استرادھا فى دول مجلس التعاون الخليجى العربي

 االطالع على القائمة من خالل الرابط االليكترونى : 
- http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/2.1.pdf 
م ( - ق رق ديرھا ٣مرف د تص ائع المقي ة البض ى القا، و) قائم الع عل ن االط رابط يمك الل ال ن خ ة م ئم

  االليكترونى :
- http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/4.1.pdf  
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  : الكويتالسلع (الممنوعة) لدولة ا

ات٤رقم ( مرفق - ة والنبات ة والحيواني واد الغذائي تيرادھا (الم وع اس ابه  ) قائمة بالبضائع الممن ة وماش واالدوي
 االطالع على القائمة من خالل الرابط االليكترونى :يمكن و ذلك).

-  http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/3.2.pdf 
يمكن االطالع على . و ) قائمة البضائع الممنوع استيرادھا (سلع اخرى تخرج عن الممنوعة )٥مرفق رقم ( -

 القائمة من خالل الرابط االليكترونى : 
- http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/3.2.2.pdf  
ة ٦مرفق رقم ( - يج العربي دول الخل اون ل تيرادھا فى دول مجلس التع وع اس دة بالسلع الممن  ،) القائمة الموح

 يمكن االطالع على القائمة من خالل الرابط االليكترونى : و
- http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/2.2.pdf 
م ( - ق رق ديرھا ٧مرف وع تص ائع الممن ة البض رابط ) قائم الل ال ن خ ة م ى القائم الع عل ن االط ، ويمك

 االليكترونى : 
http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/4.2.pdf 

  ائع المعفاة من الضريبة الجمركية فى دولة االكويت:السلع والبض

ة٨مرفق رقم ( - ة من خالل ،  ) قائمة البضائع المعفاة من الضريبة الجمركي ى القائم ويمكن االطالع عل
 : الرابط االليكترونى

-   http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/6.1.pdf  
يمكن االطالع على القائمة من خالل ، و السلع المعفاة من الجمارك بدولة الكويت) قائمة ٩مرفق رقم ( -

 : الرابط االليكترونى 
http://www.customs.gov.kw/PDFViewer.aspx?FilePath=PDF_Files/Law/11.1.pdf  

 :ومراحل التصدير للسوق الكويتىواجراءات أساليب 

  وتتضمن اساليب التصدير الى السوق الكويتى ما يلى :  -
  ام اجراءات د اتم ك بع اعتماد مستندى يمكن للمصدر بموجبه الحصول على قيمة صادراته من البن

 الشحن.
 .الدفع الجزئى واستحقاقات محددة شريطة ان يكون قد تم تسديد دفعات سابقة لموعد شحن البضائع 
  ًالبيع على الحساب حيث تسدد قيمة كل جزء مباع من السلعة المصدرة تباعا 
  اء ائدة و لحساب المصدر لق البيع بالعمولة حيث يقوم التاجر الكويتى بتصريف السلعه باالسعار الس

 عمولة متفق عليھا .
  ادة راوح ع ين البيع لقاء سندات باالطالع او كمبياالت لمدد محددة متفق عليھا ، حيث تت ا ب و  ٣٠م

 يوم من تاريخ االطالع. ١٨٠
 

 المستندات واالوراق المطلوبة لتخليص البضائع :  -
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ة اخرى بحيث تظھر عدد الطرود ،  - ١ ة مخول أمر تسليم رسمى صادر عن وكيل البواخر او اى جھ
 محتوياتھا و عالماتھا طبقاً لما ھو وارد فى المنافيست 

وع البضاعة ، سعر ا - ٢ ا ن وان الشركة فواتير مذكور عليھ ة ، اسم وعن ا االجمالي ا ، قيمتھ ده منھ لوح
واتير مصدقة  المنتجة ، منشأھا و الجھة التى قامت بتصديرھا ، وسيله الشحن شريطة ان تكون الف

 حسب االصول.
ات  - ٣ قائمة محتويات (شد) تظھر نوع وطريقة التعبئة (فى صناديق ، كراتين ، باالت ، طرود ، حاوي

رمز السلعة بالنظام المنسق ، و ل طرد مع وزنه القائم والصافى وقيمته مع ) ، محتويات ك، وغيره
 يجب تصديق القائمة اصوالً 

ة أو شھادة منشأ  - ٤ صادرة عن الشركة المنتجة او المصدرة ، مصدق عليھا من احدى الغرف التجاري
فى البلد المصدر بما يفيد ان البضائع المصدرة صناعة وطنية  الصناعاتاتحاد  اواتحاد المصدرين 

ن البضاعة المصدرة ليست من امائة بالمائة ، كما يجب ان تتضمن بصورة واضحة  و صريحة 
ذلك  ا . باالضافة ل اج اسرائيل او مستوردة منھ ة من انت واد اولي ه م وى اي أ اسرائيلى و ال تحت منش

ا و/أو اسم الشركة يجب ان تتضمن ھذة الشھادة اسم ا م صنع البضائع فيھ لمصنع او المنشأة التى ت
وزن الصافى  ى المصدر االساسى للبضاعة ، ال أ ال ا يجب ان تشير شھادة المنش ا . كم المنتجة لھ
ة و التغليف ،  وع التعبئ ة ، ، ن ة االجمالي ى المنافيست ، القيم ذكورة ف ة الم ة التجاري ائم، العالم والق

 ووسيله النقل .
ة الكويت يتو - ٥ جب على المصدر تصديق شھادة المنشأ المرافقة للبضائع المصدرة من قبل سفارة دول

ى المستوى يأو القنصلية الكويتية فى البلد المصدر . وفى حال عدم وجود تمث ة الكويت عل ل لدول
فارات او دى أى من الس أ ل اك ، يمكن تصديق شھادة المنش القنصليات  الدبلوماسى او القنصلى ھن

  .رلعربية المتواجدة فى البلد المصدلعربية االعضاء فى جامعة الدول اا
 

غ ) ،  - ة (التفري رة جمركي ويتى : الشحن ، وصول البضائع الول دائ وتشمل مراحل التصدير للسوق الك
اء  تورد بانتھ ار المس دقيق ، اخط ائع ، الت ى البض يص عل ائع ، التخل تورد بوصول البض ار المس اخط

  ائع ، التفتيش و االفراج عن البضائع  التخليص على البض
  الشحن : 

تتم عمليات شحن البضائع بصفة رئيسية بين المصدر و المستورد ، و تتلخص االجراءات الرئيسية الخاصة 
  بمرحلة الشحن فى التالى : 

ى  - ١ ا عل يقوم المستورد بشراء البضائع التى يرغب فى استيرادھا لدولة الكويت و يحصل من خالاللھ
 .الفاتورة التجارية و شھداة المنشأ

ةالى االتفاق مع احد وكالء الشحن لنقلھا  - ٢ ل الشحن  دول وم وكي راً ، او بحراً ، او جواً ويق الكويت ب
 بالدول المصدرة بتسليم المستورد سندات الشحن الخاصة بذلك ، ترسل له بالبريد الحقاً .

ة  البضائعيقوم وكيل الشحن بالدولة المصدرة بالتنسيق لنقل  - ٣ ى الدول ل ال من خالل خط مالحى لتنق
 .المستوردة 

  

  وصول البضائع الول دائره جمركية (التفريغ):

ور  - ١ ة ف دائرة الجمركي ى ال ة " المانيفيست" ال ان الحمول ديم بي ثلھم تق ن يم اقلى البضائع او م ى ن عل
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 وصولھم اليھا.
ى  - ٢ رد ال يقدم وكيل الشحن / الناقل بيان الحمولة " المانيفيست" للسلطات الجمركية عن كل بضاعه ت

ة عن  ات كافي ه متضمناً معلوم ن يمثل ل او م ه الناق ر يوقع و او الب ق البحر او الج ة عن طري الدول
 وسيلة النقل وحمولتھا وجميع البيانات االخرى.

الحمولة يتم تفريغ البضائع بالمخازن الجمركية لحين انھاء بعد اطالع السلطات الجمركية على بيان  - ٣
 اجراءات التخليص عليھا .

ة " المانيفيست" او  تبيناذا  - ٤ نقص فى عدد القطع او الطرود المفرغة عما ھو مدرج فى بيان الحمول
ه  ن يمثل ل او م يله النق ائق وس ى س ائع ، فعل دار البض ى مق يحف ده  توض نقص وتأيي ذا ال بب ھ س

 ت تثبت انه خارج النطاق الجمركى.بمستندا
  

  اخطار المستورد بوصول البضائع : 

ة و اصدار اذن  - ١ ى المخازن اتلجمركي يقوم وكيل الشحن باخطار المستورد بوصول البضائع ال
 تسليم باسم المستورد او من ينوب عنه يتضمن وصف البضائع الخاصة بالشحنه .

ى احد يقوم المستورد او من ينوب عنه بتسليم اذن ا - ٢ ة بالشحنه ال تندات المتعلق لتسليم وكافة المس
دأ اجراءات التخليص  ى البضائع لتب ة عل ة مھن ا مزاول مكاتب التخليص الجمركى المصرح لھ

 على البضائع نظير مبلغ مقابل التخليص.
 

  التخليص على البضائع 

  يقوم المخلص الجمركى باعداد ملف خاص بالشحنه يتضمن التالى : 

 اذن التسليم الجمركى  - ١
 سند الشحن  - ٢
 الفاتورة التجارية  - ٣
 شھادة المنشأ - ٤
 اقرار بالعنوان الخاص بالمستورد  - ٥
 قائمة الشد  - ٦
 رخصة االستيراد  - ٧
 الرخصة التجارية  - ٨
 االفراجات المطلوبة من الجھات الحكومية (صحة ، داخلية ، بلدية ، الخ ) - ٩
  البيان الخليجى الموحد -١٠

  ايصال سداد الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات و التأمين لصالح االدارة العامة للجمارك  -  ١١     
  

  التدقيق : 

اه من الضرائب " الرسوم "  –يجب ان يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص اى بضاعه  - و كانت معف ول
ة  س ، يتض –الجمركي ار دول المجل ى اط دة ف اذج المعتم اً للنم يلى وفق ى تفص ان جمرك ع بي من جمي

المعلومات التى تمكن من تطبيق االنظمة الجمركية و استيفاء الضرائب " الرسوم" الجمركية المستحقة 
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 و الغراض احصائية.
يقدم المخلص الجمركى الملف المذكور سابقاً ليتم التدقيق عليه من السلطات الجمركية متمتله فى مراقبة  -

 الوارد و العابر.
اء فى حالة مطابقة كافة المست - الى انتھ ان و بالت اد البي تم اعتم ة ي وانين الجمركي ندات و البيان الخليجى للق

 مرحلة التخليص .
ان الجمركى للمخلص  - لم نسختين من البي الملف الكامل للشحنة ز تس ابر ب وارد و الع ة ال تحتفظ مراقبق

 نسخة تسلم للمستورد) –(نسخة تسلم عند التفتيش 
  على البضائع :  اخطار المستورد بانتھاء التخليص

ى البضائع و يسلمة نسخة من  - اء التخليص عل م انتھ د ت ه ق يقوم مكتب التخليص باخطار المستورد بأن
 البيان الجمركى المعتمد من مراقبة التدقيق.

يقوم المستورد أو من ينوب عنه بلتنسيق مع الشاحنات التى سوف تقوم بنقل البضائع من داخل المخازن  -
 النطاق الجمركى بالمكان الذى يرغب به المستورد.الجمركية الى خارج 

انع  - ى ال م يقوم المستورد أو من ينوب عنه بأخذ نسخة البيان و الذھاب الى مراقبة التفتيش للحصول عل
 من تفتيش البضائع .

  التفتيش واالفراج عن البضائع : 

ة - ئولة عن المخزن بموافق دء  يقوم المستورد او من يوب عنه باعالم الجھة المس ى ب يش عل ة التفت مراقب
 التفتيش لتقم بسحب البضائع الخاصة بالمستورد من المخازن الجمركية ووضعھا على منصة التفتيش.

ى تقتضيھا  - ال االخرى الت يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفھا وكل االعم
 ا حتى وصولھا الى مكان المعاينة.المعاينه على نفقة مالك البضاعه ، ويكون مسئوالً عنھ

 يتم التفتيش على البضائع بواسطة المفتش الجمركى بناء على نسخة البيان الخليجى الموحد . -
ل  - ى الشاحنات الخاصة بالمستورد لتنق ل عل دء التحمي تم ب فى حاله الموافقة على االفارج عن البضائع ي

 الشاحنات تصريح خروج للبضائع.البضائع خارج النطاق الجمركى وتسليم سائقى 
 يقوم سائقى الشاحنات بتسليم تصريح الخروج لموظفى االدارو العامة للجمارك ببوابة الخروج. -
  

  الكويتية: لمواصفات والمقاييسا

نة ١٢٨صدر المرسوم بالقانون رقم (  ى  ١٩٧٧) لس ذي ينص عل د المواصفات القياسية وال في شأن توحي
م (إنشاء إدارة المواصفات و د رق انون الصناعة الجدي م صدر ق ) ٥٦المقاييس بوزارة التجارة والصناعة. ث

وتم إنشاء الھيئة العامة للصناعة، حيث انتقلت إليھا تبعية شؤون المواصفات والمقاييس كقطاع  ١٩٩٦لسنة 
وطني  ع ال ون المرج ت وليك ة الكوي توى دول ى مس ية عل فات القياس د للمواص ؤون التوحي ي بش تقل يعن مس

 لمعتمد بھذا الخصوص.ا

  * إدارة المواصفات والمقاييس:

"  التي من اختصاصھا مراقبة المواصفاتتضم اإلدارة مراقبتين أساسيتين تكمل كل منھما األخرى، وھما "
ة،  ي المنظمات الدولي وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات وفقاً لما ھو متبع ف
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د من الجودة وفحص الجودةومراقبة ضبط " " التي  من اختصاصھا فحص واختبار السلع والمنتجات للتأك
ة ٥٠العينات المحلية ومنح عالمة الجودة. والجدير بالذكر أنه يوجد حالياً أكثر من ( ) مؤسسة صناعية بدول

حالياً من أجل  الكويت حائزة على عالمة الجودة الكويتية، باإلضافة إلى عدد آخر من المؤسسات التي تسعى
  الحصول على ھذه العالمة.

دخول المنتجات المستوردة أو  ة الكويت كشروط ل ي وضعتھا دول اييس الت وقد صل عدد المواصفات والمق
مواصفة تشمل جميع أنواع المنتجات وبعض الخدمات وطرق المواصفات  ٨٠٠المنتجة محلياً إلى أكثر من 

ة يجب أن تتقي ى مواصفات إلزامي م إل واد تنقس ة كمواصفات الم توردة والمحلي ع المنتجات المس ا جمي د بھ
واد  ال وم ب األطف فات لع ة كمواص فات اختياري يارات ومواص اء والس واد البن ة م ة والكھربائي الغذائي
ر  ات غي ول المنتج ى دخ ددان عل ارك تش ة للجم ت واإلدارة العام ة الكوي ذكر، أن بلدي دير بال التنظيف.والج

  المقاييس التي تصدرھا إدارة المقاييس في الھيئة العامة للصناعة.المطابقة للمواصفات و

  * مجال الجودة وشھادات المطابقة:

م  - وزاري رق رار ال اً للق ة وفق م  ١٩٨٩لسنة  ٣٩يتم منح عالمة الجودة الكويتي وزاري رق رار ال  ١٧٤والق
  .١٩٩٤لسنة 

أثير نظام عالمة الجودة اختيارياً حيث يكون تطبيق المواصفات اخ - ا ت ي لھ دا الت ع السلع ع تيارياً على جمي
  مباشر على الصحة والسالمة.

يم المصنع بمستوى الجودة  - دھا تقي حددت مدة الترخيص باستخدام عالمة الجودة الكويتية عام واحد يتم بع
  واألساليب المتبعة لضبطھا.

المتفق عليھا وتصدر ھذه الشھادة  يتم إصدار شھادات المطابقة للسلع التي تصدر للخارج وفقاً للمواصفات -
  بعد إجراء االختبارات الالزمة للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات المطلوبة.

  www.pai.gov.kwلمزيد  من المعلومات يمكن الرجوع الى موقع الھيئة العامة للصناعة 

   :إشتراطات و إجراءات ممارسة النشاط التجارى واإلستثمارى فى الكويت

  نظرة عامة على السوق الكويتى  -١

  تحديات دخول السوق الكويتى  -٢

  الفرص المتاحة لدخول السوق الكويتى   -٣

  استراتيجية دخول السوق الكويتى  -٤

 نظرة عامة على السوق الكويتى :  -١

ل م ى . حيث تحت يج العرب ى رأس الخل ى ، عل يج العرب ى من الخل اً تقع الكويت فى الركن الشمال الغرب وقع
ة  وب والغرب المملك راق من الشمال والغرب ، ومن الجن استراتيجياً فى تلك المنطقة الحيوية  ، تحدھا الع
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اون الخليجى الست.   العربية السعودية ، ومن الشرق الخليج العربى . وھى عضو من اعضاء مجلس التع
ا مليون نسمة)  ٤ويبلغ عدد سكان الكويت حوالى ثلث عدد المقيمين بھا ( ر من  ٢٫٧، منھ يم من اكث  ٨٠مق

  دولة.

نفط صناعةكل من  ويھيمن ى والقطاع ال ويتي االقتصاد الحكومي عل در. الك اطي ويق نفط احتي ام ال ي الخ  ف
اوھو  برميل مليار ١٠١٫٥٠ بنحو البالد ات من٪ ٨ من يقرب م الم، احتياطي ل الع نفط صناعة وتمث ي ال  ف

بالد ا ال رب م ن يق ف م اتج نص ي الن الي المحل ويتي اإلجم                 الك
ن٪ ٩٤٫٤ رادات م ة اإلي النظر. الحكومي ى وب نفط أن إل و ال ورد ھ ي الم ي الطبيع ي الرئيس بالد، ف ان  ال ف

ناعات ة الص ا   الكويتي يمن عليھ ريھ نفط تكري نيع ال ات وتص ر  البتروكيماوي البترول ، وتعتب ة ب المرتبط
ألفللغاية و محدودة والزراعة النفطية غير التحويلية صناعاتال تلزمات  نعامص من تت  محطاتتصنيع مس

 .الغذائية المواد وتغليف واألثاث، البناء موادالنتاج  ومصانع الفرعية الطاقة

ى  ٢٠٠٣حفزت االطاحة بصدام حسين عام وقد  ي ف ة  في االقتصاد والوضع األمن ة المحلي في العراق الثق
ة بنحو ٢٠١٠الكويت . وفي عام  دة خمس سنوات خطة تنمي ويتي لم ان الك ر البرلم ار دوالر  ١٠٤، أق ملي

رول.  ام يوفامريكى لتطوير البنية التحتية فى الكويت ، و تنويع االقتصاد بعيداً عن البت  ترمر ،٢٠١٥ ع
ت ة الكوي دة خط ة جدي ي) ٢٠٢٠-٢٠١٥( للتنمي ز الت ى ترك الح عل ادي اإلص ذ االقتص د وتنفي ن العدي  م
ابقة الخطة إطار في تنفذ لم التي طويلة فترة منذ المتعثرة االستراتيجية الضخمة المشاريع ى. الس  عكس عل
ران يج الكويت الجي ة الكبرى والمشاريع الخل ة من الممول ا الحكوم بطء تتحرك ھن وبعكس دول الجوار . ب

  الخليجى للكويت ، فان المشروعات الرئيسية التى تمولھا الحكومة الكويتية تسير بنھج بطئ . 

ة  ا كانت مطابق واردات طالم ى ال ة عل ة أو نوعي ود كمي وتعتبر الكويت واحة للتجارة الحرة حيث التوجد قي
ذا للمواصفات القياسية واالشتراطات الصح ين المصدرين لھ ية الكويتية ، مما يعنى زياده عنصر المنافسة ب

سوق ، كما ان الرسوم الجمركية المفروضة ضئيلة للغاية و يستثنى منھا الخضروات و الفواكة الطازجة ، ال
ين المصدرين للحصول الحيوانات الحية ، وبعض السلع الغذائية اال د حدة المنافسة ب خرى وھو عنصر يزي

رارات المجلس على اكب ذ ق ر شريحة ممكنة من ھذا السوق ، فضالً عن الكويت تعد من الدول الملتزمة بتنفي
  االقتصادى واالجتماعى لجامعة الدول العربية و الخاصة باقامة منطقة التجارة الحرة العربية .

ى نحو  وى عل ذى يحت ويتى ال ع و بالرغم من صغر حجم السوق الك ينمالأرب ويتيين و  ي ين ك ا ب مستھلك م
راد  اع دخول االف ة نظراً الرتف اع أسعار جنسيات اخرى اال انه يتمتع بقوة شرائية عالي د ارتف وبخاصة فبع

أكثر من  اون الخليجي ب $  ٣٩،٠٠٠النفط تعد الكويت واحدة من أعلى الدخول الفردية في دول مجلس التع
توى المعيشة وزيادة السلوك االستھالكى الموجه بالسعر ، مما ينعكس على ارتفاع مس٢٠١٠سنوياً فى عام 

ادمين من دول  ، فضالً عن ان التركيبة السكانية فى المجتمع الكويتى والتى يتشكل ثلثھا من وافدين اجانب ق
ى  ؤثر عل مختلفة للعمل فى الكويت قد ادت الى تنوع وتباين كبير فى النمط االستھالكى فى ھذا السوق مما ي

  ع التى يتعين على المستورد الكويتى استيرادھا لمالءمة اذواق المستھلكين وميولھم. تنوع السل
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اة  وافر مي وقد ادت الظروف المناخية شديدة الحرارة و التى تمتد لمعظم العام ، والتربة الصحراوية وعدم ت
الزال فى المراحل  ا ان القطاع الصناعى ل اج الزراعى ، كم ى عدم نجاح االنت ة  ال و و طبيعي ى للنم االول

ة السلع  تيراد كاف ى اس ر عل اد الكبي ذى يفرض االعتم يعجز عن الوفاء باحتياجات السوق المحلى ، االمر ال
  للوفاء باحتياجات المستھلكين.

ادة  ك بغرض اع كما يعتمد السوق الكويتى ايضاً على استيراد و تخزين المواد الغذائية و السلع االخرى وذل
دول ال ى ال لع تصديرھا ال تيراد و تخزين الس ة باس ا االقتصادية الدالخي د التسمح احوالھ ى ق اورة  و الت مج
  االساسية بكميات كبير.

م  واردات ومعظ نعةال ة المص مالية، األغذي دات الرأس ن المع ة م   الكويتي
ل من الشركاء التجاريين ى عدد قلي ة عل . المعدات الصناعية ، والسلع االستھالكية. وتقتصر التجارة البيني
ان، ا والياب دة وألماني ات المتح ن الوالي واردات م ن ال ة م بة عالي اتى نس   وت

ن  ر م ين ان أكث ى ح د ، ٤٠ف ة، الھن ا الجنوبي ان، وكوري ى الياب زى إل ويتي يع دات التصدير الك ن عائ ٪ م
 الواليات المتحدة االمريكية . 

دفع  وتوجد كافة انواع الدفع عند التعامل مع المصدرين للسوق الكويتى سواء من خالل اعتماد مستندى او ال
ين  رواح ب ا وتت  ٣٠الجزئى او الدفع بنظام االمانة او البيع بالعمولة او كمبياالت لمدد محددة يتم االتفاق عليھ

 يوماً . ٩٠و 
  

 : تحديات دخول السوق الكويتى -٢ 

د من المصدرين وتتطلب بيئة األعمال في الكويت  ة، والصبر فالعدي د من المرون د المزي ز بالتعقي التى تتمي
ودة  ديات الموج س التح ون نف ت يواجھ ى الكوي تثمرين ف   والمس

ان ع   في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، مثل السياسات المتناقضة التى  تتعارض في بعض األحي م
اة القضاء بعضھا البعض ،  غياب الشفافية في صنع القرار، وا ا  ، ومحاب د منحھ مكانية سحب العطاءات بع

ديد  ويتيين.الش ة ا للك ن اھمي الً ع ذا فض ية ھ ات الشخص دقيق والعالق يط ال   لتخط
ت.  ي الكوي اح ف ناعية، وللنج ايير الص فافية والمع ة بالش اللوائح المتعلق ة ب كالت الخاص راءات والمش اإلج

ة، ولحالمخصصة حماية ضعف ، والشديدة البيروقراطية ة الفكري وق الملكي ة للجراءات االق دالمرھق  ات تعاق
تالمشتريات الو ا تتواجد بكل ال حكومية . كل ھذه التحديات ال تقتصر على الكوي ط ولكنھ ول االعضاء دفق

  . بمجلس التعاون الخليجى

ة. بشكل خاص  الكويتبعض التحديات فى  وتبرز ال التجاري ام باألعم ة للقي ة مكلف باالضافة نظراً النھا دول
ويتيدائمة لوجالحاجة ال ال ل ك ة  ود وكي دى غرف تيراد و التصدير اال لالعضاء المسجلين ل (ال يسمح لالس

ويتى تجارة و صناعة الكويت) ى السوق الك ة  ألية شركة او كيان يرغب فى العمل ف ة المغلق ونظراً للطبيع
ا وقد كانت فى السابق . لقطاع إنتاج  واستكشاف النفط فى الكويت ال رادع ى االعم الضرائب المفروضة عل
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ى  ة والت كبيرا للمصدرين، باالضافة الى التكاليف الخفية الناتجة عن التأخير فى العقود والمفاوضات المطول
ة مم اع تكلف ى ارتف تادت ال ي الكوي ة ف ال التجاري ة األعم ى ارس ود والشروط عل . فضالً عن صعوبة البن

ى أن التقاضى ينص ستثمار االجنبى المباشر فى رأس المال الكويتى قانون االباالضافة الى العطاءات .  عل
ي  تثمر أجنب ي تشمل أي مس يتم من خالل  المحاكم الكويتية وحدھا فھي المسؤولة عن الفصل المنازعات الت

  وأطراف أخرى، بالرغم من السماح باللجوء للتحكيم.

مفتوح واھمية العالقة بين السعر و نوعية السلعة و فضالً عن المنافسة الحادة فى السوق الكويتى النه سوق 
ين السعر و  ة ب اختالف العالق ة ، ف ذة السلع داخل السوق الكويتي ى نجاح تسويق ھ التى تعد عامل حاسم ف
زداد  ذة السلع من السوق.كما ت الى تراجع نصيب ھ رة و بالت ى صعوبات كبي النوعية اليه سلعة سيؤدى ال

ة امكانيات المنافسة للمنتج ة ، واھمي ات حديثة الطراز مع السلع البديلة و خاصة بالنسبة للسلع المرتفعة القيم
ى عوامل  ويتى تضاف ال اخ الك ة المن ة بسبب طبيع وجود مقاومة للحرارة العالية و الصدأ و الرطوبة العالي

  المنافسة التى يجب ان تأخذ فى الحسبان.  

ة وتفتيشاً على المواد الغذائية القابله للتلف و التخمر بسبب ويفرض القسم الصحى ببلدية الكويت رقابة مشدد
ا  واد لضمان استمرار جودتھ ذة الم ة خاصة لھ الحرارة المرتفعة فى الصيف ، و يدعو ذلك الى توجيه عناي

  وصالحيتھا ، كما ان بعض الفطريسات ال تصلح لالستھالك فى ظل الظروف الجوية السائدة فى الكويت .

وب لتشغيلھا و بالنسبة لمص ائى المطل ار الكھرب د من ان التي يھم التأك ة عل درى االجھزة والمعدات الكھربائي
ـ (٢٢٠/٢٤٠ھو ( در ب ادة أو نقصان تق ردد ( ٦) فولت ، بحدود زي ايكل ويمكن ان يلحق ٥٠%) و بت ) س

  بھذة االجھزة محوالت صغيرة الغراض تعديل التيار 

ة  ة ويتوجب ان تكون التعليمات المتعلق ة اللغ ة االنجليزي د اللغ ة ، و تع ة العربي ة باللغ باستخدام السلع مكتوب
ة سكان  دى غالبي ة ل ر معروف ذة التعليمات ، حيث ان اللغات االخرى غي ا ھ الثانية التى يمكن ان تكتب بھ

 الكويت.

  الفرص المتاحة لدخول السوق الكويتى  -

ةتشھد الكويت توسعا كبيرا في صناعة البناء  ا الطموحة للتنمي اً خطتھ ة الكويت حالي ذ حكوم ييد. وتنف    والتش
دعم  ١٠٤(  ة ل ة تحتي دة ، و بني ات جدي ية، محطات  حاوي مليار دوالر ) و التى تتضمن بناء الطرق الرئيس

ا من  ا ھو الحال في غيرھ النقل شماال ، و دعم عمليات االنشاء و البناءالخاصة و تطوير المشروعات  كم
اون الخليجي المراكز  اً  الحضرية بدول مجلس التع ه  يجرى حالي ا ان ة  ، كم ل وزارة التربي ة من قب مراجع

ة  ق الرعاي ى مراف ودة ف ي الج ص ف اك نق ة، وھن ة والثانوي دارس االبتدائي ية  للم اھج الدراس يم للمن والتعل
د تشكل فرصة للشركات المالصحية، ومعظم  مواد البناء مستوردة. كل ھذه العوامل  ى  صرية ق ة ف العامل

ة  ، أو للشركات المصرية المصدرة  ويتى من خالل شركات كويتي اوالت للعمل فى السوق الك مجال المق
  لمواد البناء ، الرخام والجرانيت ، وغيرھا من المواد المستخدمة فى التشييد و البناء و البنية التحتية.
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ة. من ت الكويوھناك عدد من الفرص المتاحه فى مشاريع اخرى فى  ا خالل السنوات القادم ع اھميتھ المتوق

دفاع  ة ، ال ة التحتي دوالرات في البني ارات ال د ووالمتضمنة استثمارات  بملي درات تولي ن، وتوسع فى ق            االم
والى   ة بح ة الكھربائي اج  الطاق ار دوالر ١٠وانت ع ،ملي ة، والتوس ين البيئ اريع تحس ي مش تثمار ف  واالس

ي الشرق األوسط.المستمر في سو باالاضفة  ق الخدمات اللوجستية التي تخدم القوات العسكرية األمريكية ف
ا)الى  ة ، فضالً عن أن   معدات النقل (بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات وملحقاتھ دات الطبي المع

ادات ى االمستشفيات الخاصة . و الراقية لديھا فرصة واعدة  في الكويت مع تطور العي دات باالضافة ال لمع
ة ا ،   الميداني ع غيارھ ائرات وقط ا ، الط اء ولوازمھ واد البن ة ،  وم دات الكھربائي از،  المول نفط والغ لل

ات و ا المعلوم ى تكنولوجي ا والت د أيض ديرية تع ات التص د القطاع دة أح   الواع
 دخول السوق الكويتى: ات استراتيجي -٤

ى دخل ٪ ض٥تفرض دول مجلس التعاون الخليجي   د تراوحت الضرائب عل واردات. وق ريبة ثابتة على ال
ه  اال انھا ٪، ٥٥-١٥الشركات بالنسبة للشركات األجنبية فى الكويت ما بين  ٪ ١٥تغيرت  الى ضريبة  ثابت

ام  ن ع ارا م ى . ٢٠٠٨اعتب ا ف ويق منتجاتھ ى تس ة ف ة الراغب ركات االجنبي وم الش ن ان تق ن المستحس وم
تعيين وكيل لمنتجاتھا فى دولة الكويت من بين الشركات و المؤسسات الكويتية لما لدى االسواق الكويتية فى 

ويتيين  ر الك دى غي وفر ل ھؤالء من معرفة وخبرة عملية بمتطلبات السوق المحلية يفوق بكثير ما يمكن ان يت
ل الشر ك ، ناھيك أن القوانين التجارية الكويتية قد منحت الكويتيين دون سواھم ، حق تمثي ة وذل كات االجنبي

  ضماناً لحقوق الشركات االجنبية المصدرة.
  

  :  التصدير وبيع المنتجات والخدمات فى السوق الكويتى

 : أو ممثل كويتى  استخدام وكيل او موزع -١

  :الوكالة التجارية

ويتي  ١٩٦٤لعام  ٣٦ينظم القانون رقم  واد الخاص بتنظيم الوكاالت التجارية وقانون التجارة الك خاصة الم
ويتعرض  الوكاالت التجارية. وال يجوز لغير الكويتيين العمل كوكالء تجاريين في دولة الكويت ٢٩٦-٢٦٠

ة ويجب أن المخالفون لھذه القاعدة  للسجن دة ثالث شھور أو الغرام ويتي  لم ل الك ين الوكي ة ب تكون العالق
انون ٢والموكل األجنبي مباشرة. وتنص المادة  م  من الق ة  ٣٦رق ن تكون قابل ة ل االت التجاري ى أن الوك عل

  .التجاري للتنفيذ مالم يتم تسجيلھا في السجل

  :أنواع الوكاالت التجارية

روج نشاط الموكل التجاري  : ھو وكالة العقود ويتعھد فيھا الوكيل المحلي  النوع األول بموجب العقد بأن ي
ل بكامل األتعاب.ويجب أن يكون العقد خطياً ويجب باسم الموك بشكل مستمر في المنطقة وأن يبرم الصفقات
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ة وأي عالمات  أن يشمل المنطقة المشمولة ة موضوع الوكال تج أو الخدم ة والمن وأتعاب الوكيل ومدة الوكال
اً بإنشاء معارض أو تجارية ذات ل مطالب ان الوكي د عن خمس سنوات إذا ك دة العق  صلة. ويجب أال تقل م

  .ورش أو منشآت مخازن

 
انيالن ة وع الث ة  : ھو عالق ا موزع لمنتجات الموكل في منطق ي بموجبھ ل المحل ي يكون الوكي ع الت التوزي

ود إذا  مقابل نسبة مئوية من األرباح ، وتحكم وكاالت محددة االت العق ل وك ة مث التوزيع بنفس القواعد العام
د ة كان الموزع ھو الموزع الوحي ذه القواعد الحماي وفر ھ ة. وت د بكامل م  للبل وكالء ، وت وعين من ال لكال الن

  :اإلجراءات الوقائية التالية النص على

   .للتنفيذ يجب تسجيل الوكاالت التجارية لكي تكون قابلة •

   .العامة القانون الكويتي ھو القانون الحاكم في األمور المتعلقة بالسياسة •

فإن الموكل سيكون مسئوالً عن دفع  د. وإالال يجوز للموكل أن ينھي العقد بدون إثبات مخالفة الوكيل للعق •
  .تعويض إلى الوكيل

تجديد عقد الوكالة عند انتھاء مدته بدون دفع تعويض عادل إلى الوكيل عن  ال يجوز للموكل أن يرفض •
 إذا أثبت الوكيل أنه لم يرتكب أي مخالفة وأن أنشطته أدت إلى الترويج الناجح لمنتجات عدم التجديد

  .الموكل
دولة الكويت إذا ثبت أن  يجوز للوكيل أن يقاضى كل من الموكل وأي وكيل جديد قد يعينه الموكل في •

 ً   .إنھاء الوكالة ھو نتيجة لتآمرھما معا
 

من قانون التجارة. في ھذا  ٢٩٦إلى  ٢٨٧المنصوص عليھا في المواد  النوع الثالث: ھو وكالة العمولة
 .منه ود باسمه ھو وال يجوز الكشف عن اسم الموكل بدون إذنيبرم الوكيل عق النوع من الوكاالت ،

 
 :التجاريون الممثلون

شركة أجنبية طبقاً لعقد رسمي "عقد تمثيل تجاري "  الممثل التجاري ھو فرد أو كيان كويتي يعين من قبل
محدودية من الكويت. ونطاق صالحية الممثل التجاري يكون عادة أكثر  لتمثيل مصالحھا التجارية في دولة

 للوكيل. ويجوز أن يدفع إلى الممثل التجاري أتعاب محددة بانتظام أو عمولة أو نسبة الصالحية الممنوحة
  مئوية من األرباح

ع ذلك اسم الشركة  عند تنفيذ المستندات نيابة عن الشركة األجنبية ، يجب أن يوق ل التجاري باسمه وك الممث
و ارى. وتك ل تج ه ممث ين أن ة ويب ركةاألجنبي ل  ن الش ات الممث ال والتزام ة أعم ن كاف ئولة ع ة مس األجنبي

ا ام بھ م القي ه ت ا أن ة ، ال يمكن  التجاري طالم د الوكال ى النقيض من عق ل. وعل ا ضمن نطاق التمثي وتحملھ
  .التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة تسجيل عقد التمثيل
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   الضرائب

 ً ة، ال يخضع األفراد (كويتيون وأجانب)  عموما ة  والشركات الكويتية لضرائب الدخل. ولكن الجھ االعتباري
دخل ة الكويت تخضع لضريبة ال راوح الضريبة من  .األجنبية التي تعمل في أنشطة تجارية في دول  %٥تت

  .الدخل ، تطبق ھذه النسب بشكل تصاعدي على شرائح %٥٥إلى 

يم التسويق و ينصح بأن يتضمن العقد مع الوكيل  أو الموزع المعلومات المت ة أو إقل علقة بالمبيعات الجغرافي
ات  ى المنتج د عل نص العق وزع. ويجب أن ي ركة أو الم ل الش ل أو ممث ل الوكي ن قب ا م ب تغطيتھ ي يج الت
د الرسوم  ا يحدد العق اق محددة ، كم رة اتف انبين خالل فت ل الج والخدمات التي سوف يتم التعامل فيھا من قب

وزع ، ل او الم تعطى للوكي ى س روط خاصة  الت رفين ، وأي ش ين الط ق ب انون الواجب التطبي ار الق واختي
تم  ا يجب ان ي اؤه.  كم ذلك شروط إنھ د وك بالتحكيم فيما بينھما ، ومسؤوليات كل طرف من أطراف  العق
ة  رة قانوني ود فت دم وج الرغم من ع ة والمصرية. وب وانين الكويتي ل من الق ع ك ق م ا يتواف د بم صياغه العق

ا ان إلشعار الوكي ة أشھر ، كم ل ثالث بقاً قب ل مس ه ينصح باشعار الوكي د اال ان اء العق ة و الغ اء الخدم ل بإنھ
ى المبيعات  ة عل ل بعمول د يطالب الوكي ة، ق الشركة اذا لم تنھى رسمياً تعامالتھا مع وكيلھا في الكويت كتاب

  في المستقبل. 

ان ي ى بعض االحي ه ف اة ان اء، يجب مراع ويض عن وبصرف النظر عن اإلنھ ويتى للتع ل الك اج الوكي حت
ت. و  ى الكوي ى ف ل االجنب ات الموك ة منتج ع وخدم جيع وبي ذلھا لتش م ب ى ت ودات الت تثمارات و المجھ االس
د بشكل  د ان يصاغ العق ه العق يحتوى القانون التجاري الكويتي على صيغة للتعويض؛ اال انه يمكن عند كتاب

اء بسبب جيد على يد محامي مختص في الكويت بحيث ي حدد فيه كيفية انھاء العقد ،  وانه عندما يكون االنھ
  عدم التزام الوكيل باالھداف الموضوعة فمن حق الموكل انھاء العقد دون االضطرار لدفع تعويض.

ق وسيط   تيراد البضائع عن طري ة اس ان امكاني ديدة ، ف ونظراً لما يتصف به السوق الكويتى من منافسة ش
ث  لعه يشكل عنصراً تجارى أو شخص ثال ه س تبعده ، اذ ان سعر اي ون مس اد تك ة صعبة أو تك ى عملي تبق

ويتى ،               تورد الك اليف المس ادة تك ى زي بب ف د يتس ع ق لوب متب ا ان اى اس ويقھا ، كم ة تس ى عملي يا ف اساس
ان تنافسيتھا دون وبالتالى سينعكس على تسعير السلعة فى االسواق، و سيؤدى بالنتيجة الى تقليل او حتى فقد

رة ودون  ويقھا مباش تم تس ث ي لعة ، بحي تھلك والس ين المس ن ب ا امك واجز م ل الح ب ان تقل ذا يج رر. ل مب
ويتى يفضل  اجر الك ع الحال اذ ان الت ى واق راة ف ا ن ذا م االستعانه بالوسيط التجارى او الشخص الثالث. وھ

ة المنت ع الشركة االجنبي ل بصورة مباشرة م اً ان يتعام ى دوم د ف ام المعتم ا الع ع وكيلھ ل م ى االق جه او عل
  التصدير.

  للمصدرين الى الكويت فيمكنھم الحصول على اثمان صادراتھم من البضائع بالوسائل التالية : و بالنسبة 

بكتاب اعتماد مستندى يتم بموجبة الحصول على قيم صادراتھم من البنك بعد اتمام اجراءات الشحن  - ١
 االصولية.

حن  - ٢ د ش ابقة لموع ات س ديد دفع م تس د ت ون ق ريطةان يك ددة ، ش تحقاقات مح ى و اس دفع الجزئ بال
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 البضائع 
ى  - ٣ ع ف ا ھو متب اً كم اع من السلع المصدرة تباع البيع على الحساب ، حيث تسدد اثمان كل جزء مب

 تجارة الشاى و الماكينات الصناعية .
وي - ٤ اجر الك وم الت ه يق ذى بموجب ة و ال ع بالعمول اب البي ائدة و لحس عار الس لع باالس تى بتصريف الس

 المصدر لقاء عملوة متفق عليھا.
ين  - ٥ اً  ١٨٠و  ٣٠لقاء سندات باالطالع او كمبياالت لمدد محددة متفق عليھا حيث تتراوح عادة ب يوم

 من تاريخ االطالع.
ب اعت ديد بكت لوب التس اع اس ين المصدر موينصح باتب اق ب تم االتف م ي ا ل تندية م ى ادات مس تورد عل والمس

ترلينى ،  ة االس دوالر االمريكى ، الجني ه يمكن اجدراءا التحويالت المصرفية بال اً بأن اير ، علم اسلوب مغ
  اليورو ، الين اليابانى ، أو اى عملة اخرى متوفرة فى اسواق تبادل العمالت الحرة.

  

 انشاء فرع:  -٢

د ال  ٢١يجوز ألي مواطن كويتي فوق سن ال  ي الكويت. وق دأ المشاركة في النشاط التجاري ف الشركات تب
ة من المشروع التجاري  اك حصة كويتي م يكن ھن ا ل مشترك الاألجنبية في النشاط التجاري في الكويت م

ال المشروع ( ٥١تساوي أو تتجاوز  الي رأس م ة من إجم ة بالنسبة ٦٠في المئ ي المئ وك وشركات  ف للبن
السمسرة واالستثمار، وشركات التأمين). و ينصح بعدم التعاقد مع ممثلين غير كويتيين في الكويت حيث ان 

و طبقاً لقانون االستثمار االجنبى المباشر ، المبيعات فى الكويت تعتمد بشكل كبير على العالقات الشخصية 
ي  ١٠٠ية أجنبية بنسبة ، فيسمح للشركات األجنبية بملك٢٠٠١الكويتى لعام  ا ف % في بعض الصناعات بم

تثمار  ذلك: البنية التحتية ، مشاريع (الماء والكھرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي،  واالتصاالت)؛ واالس
ا المعلومات وتطوير  أمين؛ تكنولوجي ك المركزي وشركات الت ل البن دة من قب فى شركات الصرافة المعتم

فيات ، ات، والمستش ة ،  البرمجي ة و البحري ة والجوي حن البري دمات الش يدالنية؛ خ رات الص المستحض
ك  ى  بتمل والسياحة والفنادق والترفيه ، ومشاريع اإلسكان والتنمية الحضرية. بينما ال يسمح للمستثمر االجنب

 المشاريع التي تنطوي على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجھما .

ت،  ي الكوي اري ف روع تج ة  مش روع  والقام ة أو المش ركة الكويتي ان الش ب الف دم بطل اج للتق ترك يحت مش
ة  دم باللغ تندات التق للحصول على رخصة تجارية من وزارة التجارة والصناعة. والبد من استكمال كافة مس
واد الصيدالنية  ي قطاعات : االتصاالت ، الخدمات الصحية، الم العربية ، وبالنسبة  للنشاطات  التجارية ف

د تتطلب فالبد ا ى ق ن تحصل على موافقة من الوزارة المختصة ، أو القسم أو الوكالة التنظيمية المختصة الت
ويجوز إنشاء مؤسسات األعمال في الكويت بعدة أشكال منھا: شركة مساھمة  ترخيص أو تراخيص أخرى.

ة . و يختلف الوقت والتكلف ين  لتسجيل ، و شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ م م)، و الشراكة العام ة الالزم
رخيص عمل وتكون  ا يكون تعمل بت ادة م ة ع وبدء العمل اعتمادا على ھيكل الشركة. و الشركات الكويتي

  مسجلة فى غرفة تجارة و صثناعة الكويت. 
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  :محدودة شركة ذات مسئولية

انون  ١٩١المادة النوع من الكيان. ولكن  يجوز لكل من األفراد والجھات االعتبارية األجنبية إنشاء ھذا من ق
رف ك الط ه يجب أن يمتل ى أن نص عل ركات ت ويتي  الش ركة ذات  %٥١الك مال الش ن رأس ل م ى األق عل

شركة ذات مسئولية محدودة حيث يستغرق تأسيسھا حوالي ثالث  المسئولية المحدودة. من السھل تأسيس
ة المسئولية المحدود شھور ، تؤثر الشركة ذات ئولية المحدودة حماي ة وال تخضع للضرائب حيث أن المس

  .الكويتية ال تطبق ضرائب الشركات فقط على الجھات االعتيادية غير دولة الكويت

  شركة مساھمة مقفلة

ات الشركة المساھمة وع آخر من الشركات المفتوحة للكيان ر  الكويتية المقفلة (" ش.م.ك مقفلة ") ھي ن غي
أنه نوع اسثتائي من  ات على ھذا النوع من الشركات علىمن قانون الشرك ٩٤و  ٦٨الكويتية. تنص المواد 

ة ھي أن المساھمين في الشركات دة العام واطنين  الشركات المساھمة. القاع وا م اھمة يجب أن يكون المس
ة  %٤٩تملك  كويتيين. واالستثناء من ذلك ھو أنه يجوز لألجانب ال الشركات المساھمة الكويتي من رأس م

وك أو  ى موافقةالمقفلة بعد الحصول عل السلطات المختصة. ال يمكن أن تشتمل أغراض الشركة نشاط البن
تغرق د يس أمين. ق ھور الت تة ش ى س ل إل رة تص ة فت ة مقفل اھمة كويتي ركة مس يس ش  .تأس

ى الضرائب المفروضة  القيد المفروض على ه باإلضافة إل استعمال ھذا النوع من الشركات التجارية ھو أن
ى ي  عل اح الت ةاألرب ي الشركات المساھمة الكويتي ة المساھمة ف ا الشركات األجنبي ة " تخضع  تحققھ المقفل

بة  ھا لشرط المساھمة بنس ة" نفس ة المقفل دم العلمي في %٥الشركة المساھمة الكويتي  .مؤسسة الكويت للتق
 

  العامة الشركة المساھمة

و  ي يوني ويتيين ألول ١٩٩٩ف ر الك مح لغي انون يس ت ق ركات م ، أصدرت الكوي ي الش ھم ف ك أس رة بتمل
ي  المساھمة المتداولة علناً وبموجب ھذا القانون ، سوف يصدر ة الت وزير التجارة والصناعة اللوائح التنفيذي

وق  تحدد قيود وشروط ھذا الحق بما في ذلك ا والحق ويتيين تملكھ ر الك ي يجوز لغي الحد األقصى لألسھم الت
  .تلك األسھم المناظرة لھا لحامل

   :م شركة مساھمة محاصةإبرا 

انون  ٥٧رسمية (المادة  شركات المحاصة ھي عبارة عن عقود بسيطة ال تحتاج ألي إجراءات تأسيس من ق
ادة  ان ويشير قانون الشركات الكويتي ، إلى .الشركات الكويتي) أي٥٦شركات المحاصة (الم ع ب  ) ال تتمت

ة باسمھا  د صفقات تجاري ة وال يجوز عق ادة شخصية قانوني زاول شركة و )٥٩(الم المحاصة  يجوز أن ت
تثمر واحد يكون مسئوالً شخصياً عن ط من خالل مس ر فق ع الغي وم  النشاط التجاري م ي يق الصفقات الت

اه، وتعتبر بإبرامھا مع الغير ى الصفقة تج د عل ر محدودة مسئولية المستثمر المتعاق ئولية  ،الغي وتقتصر مس
ويتي  في شركة المحاصة المستثمر غير المتعاقد على حصة ذ  وإذا كان المستثمر المتعاقد غير ك يجب عندئ
إذا كان من المقرر أن تتعامل شركة .و تلك الصفقةتوفير الضمان الالزم ل على المستثمر الكويتي في الشركة
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ئولية تضامنية سوف يعرضباسمھا ، فإن ذلك  المحاصة مع الغير ر محدودة  كافة الشركاء لمس ة غي وفردي
  .الصفقة اء شاركوا ام لم يشاركوا شخصياً فيسو

   ) :Franchisingالحصول على حق االمتياز ( -٣

وذج  ت نم ل الكوي ق تتقب ة، ح ال التجاري ى اداء األعم از ف ن فاالمتي رغم م ى ال بع عل ذاء تش اع الغ   قط
ا  رائب ، اال ان تمام ن الض اح م اء االرب رة ، وأعف رائية الكبي درة الش رد، والق ل الف اع دخ   ارتف

 والطبيعة المتحركة للسكان تعمل على إبراز الفرص الموجودة في الكويت فى ھذا المجال . 

اع  ا ارتف اك أيض ة ، ھن ام والخدم ات الطع ى قطاع ايز ف ب الفرانش ى وبجان ودةف ى الج ب عل   الطل
ى ال دمات التعليمف ة خ ة والتدريب ي ةي ت الحكوم ة، فتح ك الحاج ة تل   . ولمواكب

ال  د األجي ى تزوي ة إل الباب للجامعات و الكليات األجنبية إلنشاء فروع لھا في الكويت. حيث تھدف الحكوم
ى المھارات الالزمة للعمل في القطاع الخاص.  و الشابة في الكويت بما يلزم من د عل الفرص البد من التأكي

  .المصرية للعمل فى الكويت  ات تطوير المھارات والتدريبالمتاحة لشرك

  joint ventures المشاريع المشتركة / الترخيص  -٤

تم  ك ي ي ذل ا ف ة، بم ركات الكويتي ع الش تركة م اريع مش ة مش ة إلقام ركات األجنبي دة  للش وافز عدي ديم ح تق
دل٢٠٠٨تخفيض جزئي من الضرائب على الشركات. وفي عام  م تخفيض مع ى الشركات  ، ت الضريبة عل

ى  ة إل ة ال١٥األجنبي تريات الحكومي تم ب٪. ونظراً ألن المش ويتيين من خالل د ان ت واطنين ك شركات او م
وذج ألو د نم ان نموذج المشروع المشترك  يع ة ، ف ن التراخيص فى الكويت ال تعطى اال للشركات الكويتي

ل األج ي جيد لدخول السوق الكويتى والحفاظ على وجود طوي بة للشركات الت ت، وخاصة بالنس ل في الكوي
  تقدم خدمات ما بعد البيع أو الشركات التى لديھا تعامل مستمر مع العميل.

ة  ة حصة الملكي ون اغلبي ة لطرفين (و تك ا كانت الملكي ه م ى حال انوني ف ان ق ترك كي د المشروع المش ويع
اوالت البد من االخطار الرسمي في السجل التجاري ،  وكويتية )  ،  بة لشركات المق د من الشائع بالنس ويع

تركة  اريع مش ل مش تعانة بعم رة االس اوالت كبي ى مق ل ف ى تعم ية والت ركات الھندس ة والش  jointاالجنبي
venture . او كونسورتيوم  

  البيع للحكومة: -٥

ة المناقصات  ١٩٦٤لسنة  ٣٧ينظم قانون المناقصات رقم  ةالمناقصات الحكومية. حيث تعمل لجن   المركزي
)CTC ى ا تشرف عل ة. كم وزارات و الجھات الحكومي ة عن معظم ال وزراء بالنياب ) تحت مظلة مجلس ال

ويتي (أو  ٥٠٠٠المناقصات العامة التي تبلغ قيمتھا أكثر من  ار ك ى قطاع  ١٧،٥٠٠دين $)، والمناقصات ف
دفاع $ مليون دوالر) ١٧،٥مليون دينار كويتي (أو  ٥النفط التي تتجاوزقيمتھا   ي ال . ويمكن لكل من وزارت
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ة  تقل عن لجن ا بشكل مس واإلسكان، ووزارة الداخلية (بما في ذلك قوات األمن) إصدار عطاءات خاصة بھ
  المناقصات المركزية .

ا   ى تكون قيمتھ ة والت ع الحكوم ود م ع العق ويتي ( ١٠٠،٠٠٠وجمي ار ك ر تخضع ٣٥٠،٠٠٠$دين ) أو أكث
م  ويتى رق انون الك ام ٢٥لللق ن ١٩٩٦ لع الغ ع وكالء الكشف واإلب اولين / وال ى المق رض عل ذي يف ، وال

المصاريف ومصادر االموال الواردة  أو االرباح فى حال تأمين عقد. وتقوم لجنة المناقصات المركزية  إلى 
  جانب منح العقود، بدعوة الشركات لتأھل نفسھا قبل المناقصات ، وحضور اجتماعات ما قبل لمناقصات . 

ادة (وتنص  ى أن٥الم انون المناقصات عل ة: ) من ق ود الحكومي بة للعق ه  المناقصة بالنس يجب أن يكون ان
رد أو شركة مسجل ويتي ف اجراً ك ة تجارة وصناعة الكويت. يجوز أن يكون  ت ي السجل التجاري لغرف ف

ق  المناقص أجنبياً إذا كان د موث ه بموجب عق ل ل ة المناقصات لجن ولديه تاجر كويتي يعمل كشريك أو وكي
رة المركزية لھا لوائح محددة لمشاركة الشركات األجنبية ا   .في مناقصات األعمال الكبي يجب أن يكون  كم

  .المقاولين  مسجالً في قائمة تصنيف

ات  ة المناقص ع لجن ى موق ات عل ن المناقص ات  ع ع االعالن ى جمي الع عل ن االط ويمك
ة وم).  www.ctc.gov.kwالمركزي ت الي ة (صحيفة الكوي مية العربي دة الرس ي الجري بوعيا ف ، وتنشر أس

ة  راج للترجم ركة األب دى ش ائع مرخص (ل دة  الى ب ن الجري ة م ة إنجليزي اح  ترجم ه تت ى ان باالضافة  ال
  والنشر).

ذك  ل األسعار ، و من الجدير بال ه ويتم منح العطاءات عادة طالما توفرت الشروط الفنية على أساس أق ر ان
وزارة  ق ال ن ح ون م د، يك ى العق ع عل ك التوقي د ذل ا رفضت بع ة ولكنھ ركات بمناقص د الش ازت اح اذا ف

ادل  د تع ي ق ائي، والت أمين النھ ة ١٠-٥المختصة فى ذلك الوقت مصادرة التأمين األولة وكذلك الت ٪ من قيم
ة٪ الى تكلفة المشروع ل١٥-١٠العقد. وتقوم العديد من الشركات بإضافة من    لتخفيف من المخاطر المحتمل

  . performance bond لمشاريع أو فقدان سند األداء

ل وال يسمح  ة إال من خالل وكي الشركات األجنبية البيع مباشرة  للحكومة او المشاركة في المناقصات العام
ة ل لجن ن قب وردين م ى  الم ة عل تم الموافق زم ان ي نفط، يل اع ال ى قط ال ف بيل المث ي س ى . فعل ة  محل داخلي

ا  ادة م ه ع ووضعھم على قائمة الشركات التي حصلت على موافقة مبدئية . و بالنسبة  للمشاريع الكبرى، فان
  يتم دعوة الشركات العالمية للتأھل المبدئى.

٪ على العقود العامة لصالح الشركات الكويتية. فإذا ما حدد مسئول او سلطة  ١٠وھناك أفضلية سعر بنسبة  
د يكون  التعاقدات  أن رغم من أن سعر العرض ق شركة محلية تلبي المواصفات الفنية المطلوبة ،  وعلى ال

  ٪، فان الشركة المحلية تمنح العقد.١٠أعلى بـ 
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  فى السوق الكويتى :  عوامل واستراتيجيات البيع 

ع الرئيسية في الكويت ھى  ان عوامل البي ة ف ى المنافسة في السوق المحلي ادرة عل ولكى تكون الشركة  ق
زام .  ة ، والخصومات، وااللت دفع المالئم السعر والجودة وخدمة ما بعد البيع المناسبة والفعالة ، و شروط ال

ت االسعار العالية و الطلب الموجه وتعد االقساط و التخفيضات وسيله تسويق فعاله و شائعه فى االسواق ذا
driven demand    

دات خالل  ة لشراء المع ات، خدمات مجاني ة، المبيع و الخطط التسويقية تتنوع و تشمل الخصومات التجاري
د دشنت  ة. و بالنسبة للبضائع االستھالكية فق االت ، والمناسبات الترويجي دايا ، كف ه ، وإعطاء ھ فترة معين

ائعة ، الكويت مھرجان محل ة ش ى للتسوق "ھال فبراير"  يتم خالله عمل عروض خاصة وحمالت ترويجي
مع الترتيب مع الفنادق وغيرھا من المراكز الترفيھيه لتقديم أسعار خاصة وعروض لجذب المتسوقين من 
ة .  ناعة  الكويتي ارة والص ن وزارة التج بقة م ة مس ب موافق ومات تتطل ة الخص ة . وكاف ة الخيجي   المنطق

  

  التسويق المباشر : 

على شركات االثاث  قتصر معظم حمالت التسويق المباشرتيعتبر التسويق المباشر محدود فى الكويت حيث 
ل  ن قب ويقي م الم التس الت اإلع م حم ري معظ ات. وتج ات والكتالوج ى المطبوع اس عل د باالس ي تعتم الت

ى ات ف ى االعالن رة عل د الشركات الكبي ا تعتم اعي أو حمالت  شركات األثاث. بينم د الجم الصحف، والبري
لمنتجاتھا وزيادة مبيعاتھا . وتعتمد معظم مطاعم  البريد الجماعى على اإلنترنت أو الموبايل  وذلك للترويج 

ى ع النشرات  الوجبات السريعة بشكل اكبر عل ة  flyersتوزي وفر ايضاً امكاني ا يت ازل. كم ى المن مباشرة إل
ه  FMمن محطات اإلذاعة  اإلعالن فى  عدد ة تابع وات تلفزيوني ة) وثالث قن ة واإلنجليزي اللغتين العربي (ب

  للدولة.

تھالكية  لع االس اع الس ي قط ة ف ركات وبخاص ن الش د م ارت العدي د،  اخت اه جدي   وكاتج
ة بكات االجتماعي ع الش ى مواق ات عل ع اإلعالن ق وض ن طري ت ع ر اإلنترن ا عب ويق لمنتجاتھ   التس

بوك. ل الفيس دة مث ات المتح دم الوالي ة وتخ ى دراي ة عل الن المحلي االت اإلع ن وك د م   العدي
  والشركات الدولية.

  

 : التجارة االليكترونية 

ة ارة اإللكتروني زال التج ك، ال ت ع ذل ت. وم تخدمي اإلنترن ن مس ون م ن ملي ر م ت أكث م الكوي   تض
اط دمات الوس ت وخ ر اإلنترن رفية عب دمات المص ى الخ ب عل ي الغال ر ف اتقتص ة. كم   ة المالي

ت   ر االنترن ة عب امالت تجاري اى مع وم ب ال ال تق ال األعم ة ورج ركات الكويتي م الش   ان معظ
  سواء أكانت معامالت  مع شركات اخرى او مع المستھلكين .
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وانين  ى ق د عل ى المعتم ع االليكترون انون التوقي ة. فق ة اإللكتروني ة خطط للحكوم ة الكويتي ذ الحكوم م تنف ول
ارة  ا دولى  التج اري ال انون التج دة للق م المتح ة األم ة الخاصة بلجن ال زال   (UNCITRAL)الليكتروني

  منتظراً التصديق.

 المعارض : 

رغم من ان  ى ال ة ، و عل تنظم شركة المعارض الدولية الكويتية سنوياً عدداً من المعارض الوطنية واالقليمي
د من المعلومات معظمھا مناسبات محلية اال ان الشركة تسمح للحضور ب ين ولمزي ع المحلي مقابله وكالء البي
ى  ع االليكترون ى الموق ى .www.kif.net عن الشركة يمكن االطالع عل ام ف ى تق ى والمعارض الت ، وعل

  ارض المعارض بمشرف سواء االستھالكية او المتخصصة على الرابط : 

http://www.kif.net./index.php?option=com_eventlist&view=categories&Itemid=
162&lang=en  

  السعر :

د  ى اقساك أو الخصومات تع دفع عل الى فوضع خطط لل ت، و بالت ي الكوي يعد السعر عامل البيع الرئيسي ف
ع العمالء احدى د التعامل م ا  أدوات التسويق الشائعه  في ھذا السوق. ويوصي عن تم التعامل ام الجدد ان ي

  بالدفع النقدى او بخطاب ائتمان.

ارك  و تم وضع جم توردة ٥ي ات المس م المنتج ى معظ س   % عل ر عضو بمجل ة غي ن دول ت م ى الكوي إل
د حساب أو فى منطقة التجارة العربية الحرة التعاون الخليجي  ى الحسبان عن ك ف د من اخذ ذل الى فالب وبالت

و ال يوجد حالياَ أي ضريبة قيمة المضافة. ھذا فضالً عن عمولة الوكيل الكويتى فى سعر السلعه المصدرة . 
% وغيرھا من تكاليف النقل و الشحن و التركيب وذلك حسب ماھو متفق عليه  ١٥-٥بعض االحيان ما بين 

  فى شروط التسليم .

  خدمات ما بعد البيع / خدمات العمالء : 

ات الصيانة يجب تحديد الممثلين المحليين أو ا ى االستجابة لمتطلب لموزعين طبقاً لما يوفرونه من قدرات عل
ة  وفر متابع د تحوى ضرورة ت ى العق ود ف ل بن وخدمة ما بعد البيع . كما يجب على الشركات أن تحدد للوكي
 للصيانة إذا كانت المنتجات أو المعدات تتطلب ذلك. و عادة ما يعطى ضمان او كفاله للمنتجات االستھالكية

ات  ن المنتج ة م ة متنوع ارات، ومجموع يارات، واإلط ة، والس ة،األجھزة المنزلي لع اإللكتروني ل :  الس مث
سنوات. وھناك العديد من  ٣يوما إلى مدة تصل إلى  ٩٠وع مدة الضمان او الكفالة ما بين  ناالستھالكية. وتت

ر أصلية مراكز االصالح وخدمات الصيانه المستقلة في الكويت والتي تستخدم  بك ات غي رة اجزاء ومكون ث
يارات  بة للس فى اصالح المعدات وفى الصيانه. وخدمات ما بعد البيع ودعم العمالء مھمه جدا وخاصة بالنس

ام أو  دة ع ة  لم ا يعطى تجار السيارات كفال ادة م زة البيضاء . وع بة  ٣٠أو  ٢٠و االجھ م . و بالنس ألف ك
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ه  . وبعض التجار لالجھزة البيضاء فان التجار يقدمون اما  رة معين تبدال خالل فت ة االصالح و االس امكاني
  يقومون بعمليات الصالح فى موقع العميل.

  االستثمار االجنبى المباشر فى الكويت : 

ة  ة فعال ركة األجنبي ون الش ة، ولتك ركات األجنبي ة للش رص التجاري ن الف ة م ة متنوع دم مجموع ت تق الكوي
ويتي، وناجحة يجب عليھا اإللمام  انوني الك ة الكويت والنظام الق بالمعرفة األساسية لمجتمع األعمال في دول

ة حل  ة كيفي والوعي بالقواعد األساسية والممارسات، وفھم أساسي للقوانين التي تنظم عملياتھا وأخيراً معرف
 المنازعات القانونية في حالة ظھورھا.

ادتين  نص الم ويتي  ٢٤و  ٢٣ت اري الك انون التج ن الق ارة م بق االش ا س ة كم دأ األساسي لممارس ى المب عل
ويتي العمل بالتجارة في الكويت  ٢٣األعمال التجارية في الكويت، فالمادة  تنص على أنه ال يجوز لغير الك

% من مجموع  ٥١ويتيين عن إال إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون كما يشترط أن ال يقل رأس مال الك
ت، وال يجوز  ٢٤رأس المال، كما تنص المادة  ا في الكوي رع لھ على أن الشركة األجنبية ال يمكن تأسيس ف

  أن تباشر أعماالً تجارية في دولة الكويت إال من خالل وكيل كويتي.

بشأن تنظيم استثمار رأس  )٨في محاولة لجذب االستثمارات األجنبية، فقد أقر البرلمان الكويتي قانون رقم (
ل  ة الكويت في (أبري تثناءا للقواعد ٢٠٠١، ٢٢المال األجنبي المباشر في دول انون اس ذا الق م إنشاء ھ )، وت

ماح  ق الس ن طري ت ع ي الكوي اري ف اط التج ب النش تثمرين األجان ا المس ارس بموجبھ ي يم ة الت العام
ركات كوي ي ش اھمة ف ب بالتأسيس والمس تثمرين األجان بة للمس وا نس ن أن يمتلك ة يمك ن رأس  ١٠٠تي % م

  مالھا في قطاعات محددة.

ن خالل الطرق  الي م ت الح ي الوق ت ف ة الكوي ي دول ال ف ذ األعم دخول وتنفي ي ال تثمر األجنب ن للمس ويمك
  التالية:

 .تأسيس أو المساھمة في شركات وفقاً للقواعد العامة  
 .إبرام اتفاق المشروع المشترك  
 ويتي أو تعيين ممثل تجاري.تعيين وكيل تجاري ك  
 .المشاركة في المشروعات التنموية  
 .العمل بالمنطقة الحرة  
  بشأن تنظيم استثمار رأس المال األجنبي المباشر ٢٠٠١لسنة  ٨االستثمار وفقا لقانون رقم  
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  االستثمار في إطار قانون االستثمار األجنبي المباشر

م ( انون رق ام الق ة  ٢٠٠١) لسنة ٨الترخيص االستثماري الذي يصدر في ظل أحك ر بمثاب ه يعتب المشار إلي
تثني  اً خاصة تس بوابة العبور إلى السوق الكويتي للمشروعات واألنشطة االستثمارية، بحيث يتضمن أحكام

  من القانون التجاري، بحيث يجوز: ٢٤، ٢٣أحكام المادتين ھذه االستثمارات من 

  للمستثمر األجنبي أن يمتلك أي نسبة في حصص الشركات التي تنشأ طبقاً ألحكام ھذا القانون
  % من رأس مال الشركة. ١٠٠حتى لو بلغت 

 تجارة كما يجوز للمستثمر األجنبي الذي يصدر له ترخيص طبقاً ألحكام ھذا القانون االشتغال بال
  داخل الكويت دون أن يكون له شريك كويتي.

طبقاً ألحكام ھذا القانون دون اشتراط وجود كما أنه يسمح للشركات األجنبية فتح فروع لھا داخل الكويت 
  وكيل كويتي لھا. 

  
ويتولى وزير التجارة و الصناعة بقرار منه إصدار الترخيص للمستثمر األجنبي لمزاولة أي من األنشطة 

  المشروعات االقتصادية المسموح بھا، بناءاً على توصية لجنة االستثمار بعد موافقة الجھات المختصة.أو 
  

و يحدد مجلس الوزراء األنشطة والمشروعات االقتصادية التي يجوز للمستثمر األجنبي مزاولتھا داخل 
ياسة العامة وخطط التنمية البالد، إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني، وبما يتواءم مع الس

  االقتصادية المعتمدة للدولة.
  

بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة  ٢٠٠٣) لسنة ١٠٠٦/٢و قد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (
  ) من رأسمالھا، وذلك وفقاً للشروط واألوضاع اآلتية :%١٠٠األجانب (

 ن مكتتباً فيه بالكامل من المؤسسين.أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضھا، وأن يكو  
 ) ١٩٦٠) لسنة ١٥أن يتبع في تأسيسھا اإلجراءات والقواعد والشروط المبينة في القانون رقم 

  بإصدار قانون الشركات التجارية.
 ) ٠٠٦/١أن تباشـر الشركـة نشاطھا أو المشروعات المبينة في قـــرار مجلس الوزراء رقــم (

  يترتب على تأسيس الشركة تحقيق أحد األھداف التالية أو أكثر : مع مراعاة أن ٢٠٠٣لسنة 
 .نقل التقنية واإلدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية  
 .توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي  
 .خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساھمة في تدريبھا  
 .العمل على تشجيع تصدير المنتجات الوطنية  

  

لألشخاص أو الكيانات األجنبية إلقامة وجود دائم في دولة  كما سبق االشارة  القانون الكويتييسمح و
 الكويت من خالل تأسيس أو المساھمة في الشركات الكويتية التالية:
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  ) شركة ذات مسؤولية محدودة.١
  ) شركة مساھمة مقفلة.٢
  ) شركة مساھمة عامة.٣
  ) شركات المحاصة ٤
  ) العمل من خالل الوكاالت التجارية ٥
  ) العمل من خالل الممثلون التجاريون ٦
  ) الدخول فى المناقصات العامة ٧
 ٢٦بتاريخ  ٦٩٤/١٩٩٢تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم والذى  برنامج األوفست الكويتي) ٨

حالياً الشركة الوطنية لألوفست، والتي أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  هيديرو .١٩٩٢يوليو 
كشركة مساھمة مقفلة مملوكة للدولة وتنتھج أسلوب القطاع  ٢٠٠٥أغسطس  ٧بتاريخ  ٨٦٣/٢٠٠٥

ة الوطنية لألوفست مع وقعت الشركوقد  ،٢٠٠٦أبريل  ١٤تأسست بتاريخ و التى الخاص في عملھا، 
وبدأت  ٢٠٠٦يوليو  ٥وزارة المالية عقد إدارة برنامج األوفست الكويتي نيابة عن وزارة المالية بتاريخ 

  .٢٠٠٦سبتمبر  ٢العمل به اعتبارا من تاريخ 

مليون دينار كويتي أو أكثر) والعقود  ٣واألوفست ھو التزام يفرض على عقود التوريد العسكرية (بقيمة 
 تحتسب قيمةو مليون دينار كويتي أو أكثر) تبرمھا الجھات الحكومية مع كيانات أجنبية. ١٠نية (بقيمة المد

من القيمة النقدية الصافية لعقد التوريد مع احتمال خصم القيمة  %٣٥التزام األوفست على أساس نسبة 
  النقدية ألي من البنود التالية وفق إمكانية ورودھا:

  الباطن مع شركات كويتية.العقود المبرمة من  
 .مشتريات السلع والخدمات الوطنية التي تتم في نطاق عقد التوريد  
 .القيمة النقدية لحصة الشريك الكويتي في أي شركة تضامنية خاضعة لألوفست  
  رصيد إئتمانات األوفست المكتسبة مقابل تكلفة تأمين الكفالة المصرفية، و/أو مشتريات سلع

  العقد، و/أو إئتمانات سابقة ُمرحلة، و/أو إئتمانات أخرى.وخدمات وطنية خارج 

ويعتبر العامل المضاعف بمثابة الحافز المالي لتشجيع الشركات األجنبية الملتزمة باألوفست لالستثمار في 
مشاريع تحقق أھداف برنامج األوفست من خالل تخفيض قيمة التزام األوفست بنسبة معادلة لقيمة العامل 

  محدد للمشروع.المضاعف ال

  ) الدخول فى المشاريع التنموية من خالل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص :٩(
بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة المشابھة  استجابة  ٢٠٠٨لسنة  ٧جاء قانون رقم  

موية التي تقام على أمالك للتطورات المعاصرة لتشجيع القطاع الخاص على المساھمة في المشروعات التن
  العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص أمامالدولة على النحو الذي يكفل تحقيق المصلحة لمراعاة مبادئ 

المستثمرين من القطاع الخاص وخاصة في مجال المشروعات الداعية لتوفير الخدمات العامة 
محددة ألصحاب المشاريع التي تم والمشروعات ذات الطابع اإلستراتيجي وذلك بوضع ضوابط ومعايير 

أنشأ الجھاز وقد  الموافقة عليھا من القطاع الخاص وتتيح للمواطنين فرصة المساھمة في ھذه المشروعات.
الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات كجھاز مكمل للجنة العليا للمشروعات التي تقام على أمالك 

بحيث يكون مسئوالً عن تحقيق التوازن في  ٢٠٠٨لسنة  ١٤٦الدولة العقارية بموجب المرسوم رقم 



[Type text]   
 
 

- ٣٢  - 
 
 

                                    
  سفارة جمھورية مصر العربية 
  مكتب التمثيل التجارى    

 الكويت                

 

 

 

 

 

 

ي حفظ أمالكھا وتحقيق أھدافھا التنموية المعادلة بين مصالح المواطنين في االستثمار وبين مصالح الدولة ف
الكبرى بھدف توحيد معايير وإجراءات طرح ھذه المشروعات بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية 

ويعمل الجھاز على مسح واستكمال الدراسات  ويحافظ على الخصوصية التي تمتاز بھا دولة الكويت.
من قبل اللجنة العليا لتنفيذھا ووضع آلية تقديم المبادرات  األولية للمشروعات والمبادرات التي تحال إليه

ً لنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في ضوء أحكام  وأسلوب تقييمھا وطرحھا لالستثمار وفقا
، ووضع معايير لتشجيع وتسھيل سبل وإجراءات ھذه المشاركة مع مراعاة ٢٠٠٨) لسنة ٧القانون رقم (
  مبادئ العدالة.

المشار إليه والئحته التنفيذية على آلية التعاقد لتنفيذ المشاريع  ٢٠٠٨لسنة  ٧وقد نص القانون رقم ھذا 
  التنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك وفقاً لإلجراءات التالية:

  إعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع بمشاركة الجھة العامة التي يقع المشروع ضمن
  اصاتھا من خالل جھة استشارية متخصصة أو تحالف عدة جھات استشارية معاً.اختص

  بعد إعداد الجدوى يتم طرح المشروع من جميع النواحي بأحد أنظمة الشراكة المناسبة وحسب
طبيعة المشروع، و يتم رفع نتائج دراسة الجدوى وتقديم التوصية للجنة العليا للمشروعات 

  ئج الدراسة وتحديد اآللية المناسبة لطرح المشروع.لتتولى بدورھا اعتماد نتا
  مليون دينار كويتي يتم  ٦٠وإذا تبين بعد دراسة الجدوى إن التكلفة اإلجمالية للمشروع أقل من

  طرح تنفيذ المشروع من خالل المزايدة أو المنافسة (المادة الرابعة من القانون).
  مليون دينار  ٢٥٠يون دينار كويتي ولغاية مل ٦٠يمكن لبعض المشاريع التي تتجاوز تكلفتھا

كويتي أن تطرح في ظل المنافسة وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء (المادة السادسة من 
   القانون).

في حالة طرح المشروعات بالطرق المبينة أعاله وجب على التحالفات التي ستتولى تنفيذ تلك  -
ً لقوانين دول ة الكويت لالضطالع بالمشروع وذلك لما نصت المشروعات أن تؤسس شركة وفقا

  .٢٠٠٨لسنة  ٧عليه المادة السادسة عشرة من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
مليون دينار كويتي فيتم طرحھا بإنشاء شركة  ٦٠أما في حالة المشاريع التي تزيد قيمتھا عن  -

  ة من القانون.مساھمة كويتية مبينة حصص االكتتاب بھا من خالل المادة الخامس
  يتم استكمال طرح المشروع من خالل اإلعالن عنه وفقاً لما نص عليه القانون والالئحة التنفيذية

 له وإجراء تأھيل سابق أو الحق و من ثم الترسية لحين اإلغالق المالي.
  

  العمل من خالل المنطقة التجارية الحرة:  )١٠
، وبموجب ١٩٩٥بشأن مناطق التجارة الحرة في عام ) ١٩٩٥لسنة  ٢٦أصدرت الكويت القانون (رقم 

ھذا القانون يمكن إنشاء منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التجارة الحرة، تشرف وزارة التجارة والصناعة 
 على ھذه المناطق على الرغم من أنه قد ترجع إدارة ھذه المناطق إلى القطاع الخاص.

  رخيص في المناطق الحرة بما يأتي:يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الت
 .تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأياً كان منشؤھا أو مصدرھا  
  إجراء العمليات التي من شأنھا تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتھيئتھا تبعا

  لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات األسواق.
 لنشاط والخدمات التي يحتاجھا العاملون داخل المناطق .مزاولة أي مھنة يحتاج إليھا ا 
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  تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية كالً من :

  المشروعات التي تقام في المناطق الحرة واألرباح التي تحققھا من ممارسة نشاطھا داخل ھذه
  .قالمناط

 .البضائع التي تستورد للمناطق الحرة التي تصدر منھا  
  الالزمة للعمل داخل المناطق الحرة أياً كان نوعھا دون اإلخالل بما ھو األدوات والمھمات

  منصوص عليه في ھذا القانون.
ال تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة ألي قيد من حيث مدة بقائھا إال في الحاالت التي تستدعي 

مخالفتھم ألحكام القانون، كما ال  إخراجھا نتيجة لطبيعتھا أو تخلف أصحابھا عن تأدية التزاماتھم المالية أو
  تخضع الواردات للمنطقة والصادرات منھا لقيود االستيراد والتصدير.

أنشأت الكويت منطقة التجارة الحرة في المنطقة الصناعية والتجارية في ميناء الشويخ، وتعود ملكية ھذه 
المنطقة ھو جذب االستثمارات  المنطقة الحرة برأس المال والتمويل من القطاع الخاص، والھدف من ھذه

الوطنية واألجنبية لجعل الكويت دولة رائدة في التجارة من خالل توفير الفرص التجارية واالستثمارية 
للمستثمرين، وذلك لتنفيذ جميع األنشطة المسموح بھا دون قيود أو تحديد لزيادة الصادرات واالقتصاد 

  الوطني.

لى المستثمر أن يأخذھا في االعتبار عند العمل داخل األسواق وھنا بعض األمور الھامة التي يجب ع
  :  الكويتية وھي

  الضرائب : 

في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة  ٢٠٠٨) لسنة ٢صدر القانون رقم ( ٢٠٠٨يناير  ٢٢بتاريخ 
ليخفض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على المؤسسات التجارية  ١٩٥٥) لسنة٣الدخل الكويتية رقم (

تقوم الشركات الكويتية و )% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.١٥األجنبية التي تعمل في البالد إلى (
  )% من صافي أرباحھا.١المساھمة بتمويل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدفع (

لقانون )% من صافي أرباحھا سنوياً بموجب ا١تقوم الشركات المساھمة العامة والمقفلة الكويتية بدفع مبلغ (
  بشأن الزكاة ومساھمة الشركات المساھمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة. ٢٠٠٦) لسنة ٤٦رقم (

بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد الذي ألغى قانون الجمارك  ٢٠٠٣) لسنة ١٠صدر قانون رقم (
م األخرى المقررة ، وبموجب ھذا القانون تخضع للضريبة الجمركية وللرسو١٩٨٠لسنة  ١٣الكويتي رقم 

ً إليھا مصاريف الشحن والتأمين ٥البضائع التي تدخل إقليم دولة الكويت بنسبة ( )% من قيمتھا مضافا
  وغيرھا من المصاريف األخرى التي يصدر بھا قرار من الوزير المختص حتى ميناء الوصول.
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  الكشف عن العموالت : 

العموالت المقدمة في العقود التي تبرمھا الدولة على بشأن الكشف عن  ١٩٩٦) لسنة ٢٥نص قانون رقم (
ضرورة الكشف عن قيمة العموالت التي يحصل عليھا الوكيل المحلي للشركات العالمية التي ترسى عليھا 

) د.ك، والجدير بالذكر بأن ھذا القانون يطبق ١٠٫٠٠٠العقود والمناقصات الحكومية وقيمتھا تزيد عن (
تي تقوم بھا الحكومة ومؤسساتھا حيث يجب على الجھة الحكومية التي تود التعاقد على جميع المعامالت ال

أن تضع شرطاً يوضح ضرورة دفع العمولة للوكيل المحلي، ويحتم القانون على ضرورة اإلفصاح عن 
قيمة العمولة وعملتھا ومصدرھا باستمارة خاصة مرفقة بالعقد، ويتم تطبيق العقوبات إذا لم يتم اإلفصاح 
عن قيمة العمولة أو إعطاء معلومات خاطئة عنھا وھذه العقوبات تتراوح بين العقوبات المدنية والجنائية 
والتي قد تكون غرامة أو سجن، وفي حال دفع قيمة العمولة بطريقة تخالف القانون فإنه يؤدي إلى تطبيق 

  العقوبات على الطرفين حتى في حال اتفاقھما على طريقة الدفع.

 لكية الفكرية : المحقوق 

انى الكويت من  ي الكويت.وتع ة ف ر قانوني ى نطاق واسع بصورة غي ديو عل يتم نسخ البرامج ومنتجات الفي
ة  وق الملكي ذ انتھاكات حق ى تنفي وق المؤلف فضالً عن التراخى ف ى حق ديات عل عجز فى التعامل مع التع

ة.  الفكرية. كما ان الكويت واحدة من أعلى الدول فى معدالت قرصنة البرمجيات و السى ديھات في المنطق
اذ بعض ٢٠٠٤وفي عام  ى اتخ دأت ف ة وب ة الفكري وق الملكي ة وحدة  خاصة لحق ارك الكويتي ، أنشأت الجم

   اإلجراءات التنفيذية . كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بعمل حمالت على محالت بيع المنتجات المقلدة.

ة التجارةو ظ  دولة الكويت عضو في منظم ددة األطراف تختص بحف ة متع ى اتفاقي د وقعت عل ة، وق العالمي
ديھا WIPO)، وھي أيضاً عضو في منظمة حقوق الملكية الفكرية العالمية (TRIPSالحقوق الفكرية ( )، ول

بشأن براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة،  ١٩٦٢) لسنة ٤قانون خاص رقم (
مسألة تسجيل البيانات والعالمات التجارية، ويراعي القانون  ١٩٨٠) لسنة ٦٨ون التجارة رقم (كما ينظم قان

ة اال ان  حقوق الطبع. ١٩٩٩) لسنة ٦٤رقم ( ة الفكري ة الملكي وبالرغم من وجود التشريعات فى مجال حماي
ة  الفين. ويمكن تسجيل العالمات التجاري ردع المخ ة ل ر فعال ة وغي دة العقوبات تعد خفيف  ١٠في الكويت لم

وزارة التجارة والصناعة ويمكن  ة ب ة العالمات التجاري إدارة مراقب راع ب راءات االخت سنوات لدى مكتب ب
نوات، يمكن  ١٠تجديدھا لـ  دة خمس س سنوات إضافية  ألجل غير مسمى. وإذا لم تستخدم عالمة تجارية لم

يح التسجيل الى طرف ذو مصلحة التقدم للسلطة القضائية أللغاء العالم د. ويت ة التجارية و تسجيلھا من جدي
ى اى طرف استخدامھا. وحيث ان العالمات  للمالك حقوقاً حصرية الستخدام العالمة التجارية، ويحظر عل
ة  التجارية تعطى للوكيل الكويتي، فإن العالمة التجارية بحاجةإلى إعادة تسجيلھا عندما يقرر صاحب العالم

  .تغيير الوكيل أو الموزع
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  من أبرز األحكام الخاصة بـ(براءة االختراع):

  يجب قيام المخترع بتسجيل الفكرة / االختراع في "سجل براءات االختراع" لدى "إدارة براءات
  االختراع والعالمات التجارية" في وزارة التجارة والصناعة.

  حق براءات  لديھم مؤسسات صناعية أو تجارية طلب منيجوز لألجنبي المقيم في الكويت أو
  االختراع.

  كما يجوز ذلك لألجانب الذين ينتمون إلى بالد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البالد
  أو يكون لھم فيھا محل حقيقي.

  ،ويجوز أيضاً ذلك للشركات، الجمعيات، المؤسسات، جماعات أصحاب الصناعة، المنتجين
و بالد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة التجار أو األعمال التي تؤسس في الكويت أ

  بالشخصية االعتبارية.
 .تخول البراءة مالكھا دون غيره حق استخدام ھذا االختراع بأي طريقة  
 ) سنة من تاريخ تقديم الطلب.٢٠ھذا الحق صالح لمدة ( 

  
  من أبرز األحكام الخاصة بـ(الرسوم والنماذج الصناعية)

  نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل رسم شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان يعتبر رسماً أو
  الستخدامه في اإلنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية.

  يقدم طلب لتسجيل الرسم أو النموذج إلى "إدارة براءات االختراع والعالمات التجارية" في
ي "سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر وزارة التجارة والصناعة، وذلك إلدراجھا ف

  المتكاملة".
 )سنوات أخرى.٥) سنوات يمكن تمديدھا (١٠صالحية البراءة تمتد لـ ( 

 
  

  و من أبرز األحكام الخاصة بـ(العالمات التجارية):

  ،العالمة التجارية أو كل ما يأخذ شكالً مميزاً من كلمات، إمضاءات، حروف، أرقام، رسوم
عناوين، أختام، تصوير، نقوش، عناصر تصويرية، تشكيالت األلوان أو أي إشارة قابلة رموز، 

لإلدراك بالنظر والعالمات السمعية والعالمات الخاصة بحاسة الشم أو أي عالمة أخرى أو أي 
مجموعة منھا إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامھا في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للداللة 

  ا تخص صاحب العالمة بسبب صنعھا أو اختيارھا أو االتجار بھا أو عرضھا للبيع.على أنھ
  يقدم طلب لتسجيل العالمة التجارية في "إدارة براءات االختراع والعالمات التجارية" بوزارة

التجارة والصناعة وذلك إلدراجھا في "سجل العالمات التجارية" المخول للجمھور االطالع 
  عليه.

 عالمة التجارية المسجلة في ثالثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية.يعلن عن ال  
 )سنوات ويمكن تمديدھا وفقاً ١٠صالحية الحماية المترتبة على تسجيل العالمة التجارية تمتد لـ (

 للضوابط والشروط المحددة في ھذا الشأن.
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  من أبرز األحكام الخاصة بـ(حقوق الطبع)
  :على حقوق الطبع كاآلتيشروط حصول غير الكويتي 

  . إصدار عمل لم يتم إصداره من قبل في الكويت.١
. حصول صاحب العمل على براءة االختراع من الدول العربية التي يحمل جنسيتھا إن كان ٢

  من جنسية عربية.
. الحصول على براءة اختراع من منظمة براءة االختراع العالمية على أن يكون العمل األول ٣

  في الدول المسجلة في المنطقة.من نوعه 
  

  مدة براءة االختراع:

 )سنة من وفاة آخر شريك. ٥٠) سنة من تاريخ وفاة الكاتب وفي حال كان العمل مشترك ٥٠  
 )سنة من نھاية السنة الميالدية إلصدار التالي : ٥٠ (  

  . عمل مسجل تحت اسم مستعار أو مجھول.١
  . شخصية قانونية.٢
  والتصويرية. . األعمال السينمائية٣
  . إصدار عمل ألول مرة بعد وفاة الكاتب.٤

 )سنة من تسجيل العمل.٥٠ (  
 )سنة من بث البرنامج.٢٠ (  

  

 حماية ملكيتك الفكرية فى الكويت : 

تم  ة ي ة الفكري ة الملكي ة الخاصة بك. فحماي ة الفكري من المھم أن يكون ھناك استراتيجية شاملة لحماية الملكي
ة وفقاً للقوانين  ن يحمى العالمات التجاري ى مصر ل ة ف ة الفكري المحلية المطبقة فى الكويت. فتسجيل الملكي

ة  ة الملكي أنھا حماي وبراءات االختراع  في الكويت. فليس ھناك ما يسمى بـ "حقوق نشر دولية" والتي من ش
ه  لل ة الفكرية تلقائيا في جميع أنحاء العالم. فالحماية من االستخدام غير المصرح ب ى اى دول ة ف ة الفكري ملكي

ة  ة للمصنفات األجنبي يعتمد باالساس على القوانين الوطنية لتلك البلد. ومع ذلك، فإن معظم البلدان تقدم حماي
 في ظل ظروف معينة، والتى تم تبسيطھا إلى حد كبير فى المعاھدات واالتفاقيات الدولية لحقوق النشر.

دم بطلب   ويعد تسجيل براءات االختراع والعالمات التجارية أولوية ألى شركة أو كيان اجنبي فالبد من التق
ويتي.  ي السوق الك ك ف لحماية العالمات التجارية وبراءات االختراع قبل بيع منتجك أو الخدمات الخاصة ب
ه ال يمكن  ام األول حق خاص، وأن ي المق ة ھي ف ة الفكري م الشركات أن الملكي ان أن تفھ ة بمك فمن األھمي

وق فرض حق ك الحق ة مسؤولية أصحاب تل ة الفكري ة الملكي راد خاصة في الكويت. وان حماي وق على األف
وق  ين لحق وعليھم تسجيل وحماية وإنفاذ حقوقھم ، ويمكن للشركات االستعانة بمحامين  أو مستشارين محلي

 المكلية الفكرية ذوى خبرة بالقوانين الكويتية.
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لين جيداً. والتفاوض من موقع  شريكك،  وأعطاؤه حوافز واضحة ومن المھم بحث خلفيات الشركاء المحتم
ار ان السماح  فى  العقد. فالشريك الجيد حليف مھم في حماية حقوق الملكية الفكرية. وعليك االخذ فى االعتب
للشريك بتسجيل ملكيتك الفكرية نيابة عنك قد يحتوى على مخاطرة ان يقوم الشريك بتسجيل نفسة كصاحب 

 الفكرية و يصبح من الصعب نقل الحقوق بعد نھاية الشراكة . للملكية 

ى  انوني عل ع مستشار  ق ا. ومن الضرورى العمل م ا دائم ي الكويت تتطلب اھتمام المشاريع والمبيعات ف
ود عدم المنافسة ، والسرية وعدم الكشف . و ينصح  ى بن وى يشتمل عل دراية بقوانين الكويت لعمل عقد ق

بة للشر ات او منظمات ايضاً بالنس ع جمعي وياً م ة العمل س تفھم اھمي كات المتوسطة و صغيرة الحجم ان ت
  تجارة للحصول على دعم لمجھودات حماية الملكية الفكرية ووقف انتھاكاتھا.

 مكتب االستثمار األجنبي

تث ٢٠٠١) لسنة ٨أسس مكتب استثمار رأس المال األجنبي بموجب أحكام القانون رقم ( مار بشأن تنظيم االس
ت  ة الكوي ي دول ي ف ال األجنب رأس الم ر ل ى  المباش رابط االليكترون ى ال انون عل ى الق ن االطالع عل (يمك

http://www.kfib.com.kw/arabic/LegalFrameWork.aspx   جيع ق تش ن منطل ك م وذل
وارد االستثمار األجنبي في  ي الم دولة الكويت ودوره الھام في مشروعات التنمية االقتصادية وسد الفجوة ف

واإلمكانيات التي قد ال تتوافر في الدولة وتوسيع القاعدة االستثمارية في البالد، وكذلك الحصول على التقنية 
ة ل ي محاول ة ف ركات الدولي ا الش ي تملكھ ويقية الت ة والتس رات اإلداري ورة والخب تثمارات المتط ذب االس ج

وا  ة يمكن أن يمتلك األجنبية من خالل السماح للمستثمرين األجانب بالتأسيس و المساھمة في شركات كويتي
  % من رأس مالھا في قطاعات محددة. ١٠٠نسبة 

ال  ٢٠٠١لسنة  ٨أنشئت "لجنة استثمار رأس المال األجنبي" بموجب القانون رقم  تثمار رأس الم بتنظيم اس
ة من األجنبي ال مباشر في دولية الكويت ويترأسھا وزير وزارة التجارة والصناعة ، وتتكون اللجان الفرعي

ي  م ف وير. تض رويج والتط ة الت ا، ولجن نح المزاي ي وم تثمار األجنب ات اإلس ات طلب ة دراس ين: لجن لجنت
تثمار رأ وم مكتب اس ة تجارة الكويت. يق ال عضويتھا خبراء يمثلون القطاع الخاص فضال عن غرف س الم

ع  ا م تيفاء إجراءاتھ راخيص واس ات الت ي طلب ولى تلق تثمار، ويت ة االس ذي للجن از التنفي ة الجھ األجنبي بمھم
تثمار للبت  ة االس ى لجن أنھا وعرضھا عل ي ش ة ف الجھة المعنية وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات الالزم

  فيھا

 : قسما : ١١يتكون المكتب من ثالث إدارات، وضمنھا 

 ة الترويج والمعلومات واالتصاالتإدار  
 إدارة الدراسات وتقييم المشاريع  
  .إدارة خدمة المستثمرين  
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  إدارة الترويج والمعلومات واالتصاالت
 .تولي الحمالت الترويجية والتسويقية المختلفة  
 .إدارة وتطوير الموقع االلكتروني للمكتب  
 .إعداد معلومات السوق وقواعد البيانات  
  المتعلقة في عقد لجنة استثمار رأس المال األجنبي واللجان الفرعية ، ومتابعة التحضيرات

  القرارات.
 .إدارة الموارد البشرية والتدريب والتنسيق فيما يتعلق بالشئون المالية واإلدارية  

  إدارة الدراسات و تقييم المشاريع
 .إجراء الدراسات والبحوث الالزمة الحتياجات العمل  
 ات الفرص االستثمارية وتطوير المناطق االقتصادية.تولي مھام دراس  
 .تقييم دراسات الجدوى والمشاريع االستثمارية  
 .متابعة اإلجراءات مع الجھات المعنية للحصول على الموافقة لطلب الترخيص االستثماري  
 تقديم اإلفادات القانونية بشأن استفسارات المستثمرين وما يتعلق بتطبيقات قانون االستثمار.  
 .مراجعة العقود واالتفاقيات قانونيا والمشاركة في اللجان المختصة  

  إدارة خدمة المستثمرين
 .الرد على االستفسارات المقدمة من قبل المستثمرين المحتملين والقائمين  
  تسھيل اإلجراءات الخاصة بإصدار الترخيص االستثماري بالتنسيق مع الجھات الحكومية

  المعنية األخرى.
 لمزايا الممنوحة للمشاريع االستثمارية المعتمدة.تطبيق ا  
 .متابعة ومراقبة المشاريع القائمة  
 مساعدة المستثمرين لحل الشكاوى وتذليل المعيقات  

وقد افتتح فرع مكتب استثمار رأس المال األجنبي في مطار الكويت الدولي، صالة المغادرين، رسميا 
 ، بھدف: ٢٠١١فبراير  ٢٠بتاريخ 

  الوعي حول دور المكتب في الترويج للكويت كموطن لالستثمار وفي تقديم كافة رفع مستوى
  الخدمات المطلوبة للمستثمرين.

  توزيع الكتيبات والبروشورات للتعريف عن المكتب والخدمات التي يقدمھا، ونسخ من قانون
  .٢٠٠١/  ٨االستثمار األجنبي المباشر رقم 

 حتملين والزوار إلى الكويت.الرد على استفسارات من المستثمرين الم  
 .الكشف عن المستثمرين المھتمين ومواصلة المتابعة معھم  

  

 خدمات مكتب استثمار رأس المال األجنبي

 تبسيط إجراءات استصدار تراخيص استثمارية لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر  
  األخرى.العمل على تعزيز األنشطة الترويجية الخاصة باالستثمار مع الجھات  
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 .التعريف والترويج بالفرص االستثمارية في دولة الكويت  
  تأسيس شبكة اتصال فعالة مع مختلف الجھات الحكومية المعنية لتسھيل إجراءات الترخيص

  ومنح المزايا للمستثمرين األجانب ودخولھما إلى البالد و الحصول على اإلقامة.
 مات الالزمة.الرد على استفسارات المستثمرين وتوفير المعلو  
  

 إجراءات الحصول على الترخيص االستثماري

  االستقبال -  ١
 .يستقبل موظفو االستقبال في (مركز خدمة المستثمرين) الزوار من المستثمرين المحتملين  
  يحصل المستثمر على نسخة من طلب الترخيص االستثماري أو طلب االستفادة من مزايا قانون االستثمار

  حسب طبيعة المشروع.
  يتابع موظفو حسابات العمالء اإلجراءات مع المستثمرين لضمان استكمالھم لطلب الترخيص مرفقا به

كافة البيانات والمستندات المطلوبة حسب طبيعة المشروع ونوع النشاط ( خطة العمل ،بيان باآلالت 
اسة تقييم األثر البيئي والمعدات المطلوبة للمشروع، بيان بالمواد األولية والبضائع ، دراسة الجدوى ، در

  وغيره) .
 .يسلم المستثمر وصل استالم الطلب بعد التأكد من استكمال البيانات والمستندات  
 .يخطر المستثمر بالتسلسل المراحل المقبلة والمدة الزمنية المتوقعة للرد على طلبه بوضوح  

  دراسة المشروع -  ٢
  داخليا.تتولى الجھة المختصة في المكتب دراسة الطلب  
  يتم مخاطبة جھات االتصال الحكومية المعنية حسب طبيعة المشروع ونوع النشاط ألخذ الموافقات

  الالزمة.
  بعد استالم الموافقات الالزمة من جھات االختصاص يرفع تقييم المشروع وردود ھذه الجھات إلى لجنة

  استثمار رأس المال األجنبي كونھا الجھة المخولة باتخاذ القرار.
  إصدار الموافقات -  ٣

  تعقد لجنة استثمار رأس المال األجنبي التي يرأسھا وزير التجارة والصناعة اجتماعا لتدارس الطلب
  وإبداء الرأي، وتعتمد توصية الوزير في اللجنة .

 .يصدر قرار وزاري بالمشروع (موافقة،رفض، مد مھلة) و يخطر به المستثمر والجھات المعنية  
 فقة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).ينشر القرار الموا  
  .يتم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لتسھيل إجراءات استصدار الترخيص التجاري  
 .يسلم المستثمر صورة عن الترخيص التجاري لمركز خدمة المستثمرين  
 للمكتب. يتم إصدار الترخيص االستثماري للمشروع ويسلم للمستثمر ويقيد في السجل االستثماري  
  ينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ما تم قيده في السجل االستثماري وتاريخ القيد ورقمه

  والمتطلبات القانونية.
  التنفيذ -  ٤

 تخاطب جھات االختصاص المعنية بمنح المزايا واإلعفاءات  
 ت االختصاص يتابع موظفو حساب العمالء في مركز خدمة المستثمرين إجراءات المستثمر مع جھا

  والعمل على توفير التسھيالت الالزمة .
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 .يحصل المستثمر على شھادات اإلعفاء من الرسوم الجمركية  
  يواصل موظفو حسابات العمالء تقديم خدمات الدعم والتسھيالت، واإلشراف على المشروع بعد تنفيذه

  ومراقبته من خالل تقارير دورية

  ضمانات ومزايا االستثمار فى الكويت : 

 الضمانات : 

 .ال تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً ألحكام ھذا القانون  
  يحق للمستثمر األجنبي تحويل استثماره كلياً, أو جزئياً، إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر

 وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة, وذلك وفقاً للقانون والشتراطات
  الترخيص.

  يحق للمستثمر األجنبي أن يحول إلى الخارج أرباحه ورأسماله والتعويض بدون أي قيود وتحويل
  مدخراته ومستحقاته إلى الخارج.

  المزايا
 . اإلعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة ال تزيد على عشر سنوات  
 ت والمعدات وقطع الغيار الالزمة لإلنشاء اإلعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على اآلال

والتوسع والتطوير. وأيضا من المواد األولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف والتعبئة 
  الالزمة لألغراض اإلنتاجية.

 .استخدام العمالة األجنبية الالزمة لذلك وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بھا في البالد  
 ا المترتبة على اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية اإلفادة من المزاي

  االستثمار.
  لالستثمار:  القطاعات اإلقتصادية المفتوحة

 .الصناعات عدا المشروعات المتعلقة باستكشاف أو إنتاج النفط أو الغاز  
  إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجاالت المياه أو الكھرباء أو الصرف

 الصحي أو االتصاالت.

  المصارف وشركات االستثمار وشركات الصرافة التي يوافق بنك الكويت المركزي على النظر
 في تأسيسھا. 

 التجارة و الصناعة على تأسيسھا.   شركات التأمين التي توافق وزارة 
 تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات. 
 .المستشفيات وصناعة األدوية 

 .النقل البري والبحري والجوي 

 .السياحة والفنادق والترفيه 

 .الثقافة واإلعالم والتسويق عدا إصدار الصحف والمجالت وفتح دور النشر 

  اإلسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات.المشاريع 

  االستثمارات العقارية عن طريق مساھمة المستثمر األجنبي في شركات كويتية ألحكام القانون
 المشار إليه . ٢٠٠٠) لسنة ٢٠رقم (
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 .أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية 

 .األنشطة البيئية 

 .التعليم و التدريب  
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  العالقات التجارية واالستثمارية بين مصر والكويت

عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين وقد  تتسم العالقات المصرية الكويتية بسمات وخصائص تؤكد
ً  شھدت العالقات بين البلدين نمواً مطرداً على للدفعة القوية التي اكتسبتھا ھذه كافة األصعدة، انعكاسا

الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق بعد أن أكدت مصر رفضھا  العالقات إبان العدوان
العدوان عليھا  ودفاعھا ووقوفھا إلى جانب الحق الكويتي، مثلما وقفت دولة الكويت مع مصر أبان للعدوان

 .١٩٧٣وحرب أكتوبر عام  ١٩٦٧عام 

تاله عدة اتفاقات أخرى  ١٩٦٤بينھما في أبريل عام  ى الصعيد االقتصادي وقعت الدولتان أول اتفاقوعل
 ١٩٩٨واتفاق التعاون االقتصادي والفني عام  ١٩٧٧التجارة في يونيو  منھا االتفاق الموقع بين غرفتي

 العام وأصبحت االستثماراتالفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس  واتفاق التعاون
ً كبيرة للعمالة المصرية، والكويت  الكويتية في مصر تحتل المركز األول.. كما تعتبر دولة الكويت سوقا

تعتبر سوقاً تجارية تشكل منفذاً مھماً  بفوائضھا المالية يمكن أن تكون مصدراً لالستثمار في مصر، كما أنھا
 .للصادرات المصرية

البلدين، لتحقيق القدر األكبر من التنسيق والتعاون  ت اللجنة العليا المشتركة بينتأسس ١٩٩٨وفي عام 
 المختلفة، كما ترتبط الدولتين بالعديد من بروتوكوالت التعاون بين المؤسسات المشترك في مجاالت التعاون

واألوقاف والشئون  السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية واإلعالمية والقضائية)
 .اإلسالمية..) والمؤسسات المناظرة في كال البلدين

 :بين البلدين التعاقدى االطار

 تاريخ النفاذتاريخ التوقيع  االتفاقية

اتفاق التجــارة  - ١٩٦٤أبريل ١٩٦٤يناير   

اتفاق تشجيع انتقال رؤوس األموال - ١٩٦٦أغسطس ١٩٦٦فبراير   

االقتصادي و الفنياتفاق التعاون  - لم يتم التصديق ١٩٩٨نوفمبر  
 عليه

اتفاق النقل البري للركاب - ١٩٩٨نوفمبر ١٩٩٢نوفمبر   

اتفاق التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات  -
 والمقاييس ومراقبة الجودة

٢٠٠١فبراير١٩٩٨نوفمبر   

اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة - ٢٠٠٢أبريل ٢٠٠١أغسطس    
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اتفاق التعاون بين االتحاد العام للغرف التجارية  -
 المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت

٢٠٠٤فبراير٢٠٠١ابريل   

اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول  -
 العربية

٢٠٠٥يناير ١٩٩٧فبراير  

اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي - ٢٠٠٦مايو٢٠٠٤فبراير    

اتفاق التعاون التجاري والصناعي ومذكرة  -
  التفاھم في مجال المعارض 

٢٠١٤نوفمبر    

  

  العالقات التجارية : :         واالستثمارية العالقات االقتصادية والتجارية

والربع االول من  ) ٢٠١٤ -٢٠٠٨( خالل الفترةتطور حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت 
   : ٢٠١٥عام 

 القيمة : بالمليون دوالر أمريكي                                         

 

 السنة

 

 قيمة 

 الصادرات 

 المصرية

 

 التغير

% 

 قيمة 

الواردات 
 المصرية

 

 التغير

% 

 حجم 

التبادل 
 التجاري

 

 التغير%

 الميزان التجاري

 (لصالح مصر)

١٤٣٫٥ ٦٫٨ ٣٠٦٫١ ١٣٫٧ ٨١٫٣ ٤٫٦ ٢٢٤٫٨ ٢٠٠٩ 

٥٫٣)-( ٢١٢٫٩ ٢٠١٠  ١٧٫٠) -( ٦٧٫٥  ٨٫٤)-( ٢٨٠٫٤  ١٤٥٫٤ 

١٤٫١)-( ٥٨٫٠ ٢٣٫٦ ٢٦٣٫٢ ٢٠١١  ٢٠٥٫٢ ١٤٫٦ ٣٢١٫٢ 

١٨٫١)-( ٤٧٫٥ ١٠٫٩ ٢٩١٫٨ ٢٠١٢  ٢٤٤٫٣ ٥٫٦ ٣٣٩٫٣ 

٢٨٣٫١ ١٥٫٩ ٤٠٤٫٣ ٢٧٫٦ ٦٠٫٦ ١٧٫٨ ٣٤٣٫٧ ٢٠١٣ 

٢٩٫٢)-( ٤٢٫٩ ٧٫٥ ٣٦٩٫٦ ٢٠١٤  ٣٢٦٫٧ ٢٫٠ ٤١٢٫٥ 

الربع األول 
*(يناير/مارس)

٢٠١٥ 

 

١٠٠٫٨ 

 

٢٥٫٨ 

 

٣٩٫٧ 

 

٢٢٢٫٨ 

 

١٤٠٫٥ 

 

٥٢٫١ 

 

٦١٫١ 

                                                           

المجلس األعلى للتخطيط  –قطاع اإلحصاء  –المصدر : نشرة التجارة الخارجية لدولة الكويت   -   
لمصر. ال يدخل البترول الخام ضمن الصادرات الكويتية -  
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 رتفاعاً حيث ا ٢٠١٤و يتضح من الجدول أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت قد شھد خالل العام 
،  ٢٠١٣عن العام السابق  %٢نسبته بمعدل زيادة قدرھا مليون دوالر   ٤١٢٫٥التبادل التجارى  بلغت قيمه

   .المصرية الواردات رتفاع قيمة الصادرات المصرية وانخفاض قيمة إلى ارتفاع ويعزى ھذا اال

ام كما  - اً ا ٢٠١٤شھدت الصادرات المصرية للكويت خالل الع ه رتفاع بته  ٢٥٫٩قيمت ون دوالر ونس ملي
  . ٢٠١٣مقارنة بالعام السابق  %٧٫٥

  

ه  ٢٠١٤خالل عام  سجلت الواردات المصرية من الكويتو -  ون دوالر أمريكي  ١٧٫٧ما قيمت بته ملي ونس
  .   ٢٠١٣مقارنة بالعام السابق %  ٢٩٫٢

 

   ٢٠١٣أھم السلع المتبادلة بين مصر والكويت خالل العام 
  : أھم السلع المصرية المصدرة للكويت 

 

  القيمة : مليون دوالر أمريكي        السلعة 

  ٤٩،٧            كابالت كھربائية  -
  ١٧،٧            برتقال طازج  -
  ١٤،٩            جبن بأنواعه  -
  ١٣،٧            مالبس جاھزة بأنواعھا  -
  ١١،٣            بطيخ  -
  ٨،٨            شيكوالتة بشكل قطع أو أصابع  -
    ٨،٠      محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرھا من المشروبات  -
  ٧،٧            بصل للطعام  -
  ٧،٠          حساء و مرق ومحضرات إعدادھا  -
  ٦،٩            فحم حجري مكتل  -
  ٥،٠            رخام وجرانيت  -
  ٤،٥            عنب طازج  -
    ٤،٣            مانجو  -
  ٣،٩            بطاطس محضرة  -
  ٣،٢            رمان طازج  -
  ٣،١            مخلالت مشكلة  -
  ٢،٩            فراولة طازجة  -
     ٢،٥            شمام طازج  -
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  : أھم السلع الكويتية المصدرة لمصر  

  
  مليون دوالر أمريكيالقيمة :         السلعة 

  ٢٢،٣            بوليميرات بولي إيثيلين   -
  ١٦،٨            بوليميرات بولي بروبيلين   -
  ٤،١            سيارات سياحية خصوصي -
  ٢،٤            مالبس بأنواعھا (مستعملة) -
  ١،٤            أجزاء لوازم السيارات  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠١٤تصدر حتى تاريخه بيانات تفصيلية عن الصادرات والواردات الكويتية خالل عام لم  
  

 :للتنمية مصر والصندوق الكويتي

 تطوير اقتصادياتھاعلى مساعدة الدول العربية والدول النامية األخرى الكويتى للتنمية الى  صندوقيھدف ال
سبيل المعونة الفنية ، وتوفير أنواع المعونة الفنية تقديم المنح على ،  تقديم القروض والضماناتمن خالل 
اإلسھام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل اإلنمائي الدولية واإلقليمية وغيرھا من المؤسسات ،  األخرى

ركزت عمليات الصندوق بشكل أساسي على قطاعات الزراعة وقد ت .اإلنمائية وتمثيل دولة الكويت فيھا 
ت والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليھا القطاعات والري والنقل واالتصاال

ن يقدم مساعداته إلى جھات ويجوز للصندوق أ . االجتماعات لتشمل العمليات األبنية التعليمية والصحية
مؤسسات ،  الحكومات المركزية واإلقليمية والمرافق العامة وغيرھا من المؤسسات العامة: متنوعة تشمل

المؤسسات ،  ية سواء منھا الدولية أو اإلقليمية أو المحلية وعلى األخص مؤسسات التمويل اإلنمائيالتنم
التي تضطلع بمشروعات مشتركة بين عدد من الدول النامية والمنشآت المختلطة والخاصة ذات الشخصية 

. ويشترط أن تكون ھذه االعتبارية والتي يكون لھا طابع إنمائي وال يقتصر ھدفھا على مجرد تحقيق الربح 
وفي الحاالت التي ال يكون فيھا المقترض . المنشآت تابعة لواحدة أو أكثر من الدول النامية وتتمتع بجنسيتھا

ھو الدولة المستفيدة من القرض ، يتطلب الصندوق عادة عقد اتفاقية تضمن فيھا تلك الدولة الوفاء بالتزامات 
ً التفاقية القرض المعق وال يقدم الصندوق مساعدات مالية تستھدف دعم الميزانيات  .ودة معهالمقترض وفقا
 : تتخذ مساعدات للصندوق أحد األشكال التالية. و العامة أو دعم موازين المدفوعات

 القروض المباشرة و الكفاالت . 
 التمويل الموازي أو المشترك مع مؤسسات التمويل اإلنمائي الدولية أو التابعة إلحدى الدول . 
 قديم المنح لتمويل الدراسات الفنية والمالية واالقتصادية سواء تعلقت تلك الدراسات بمشروعات ت

يسھم الصندوق في تمويلھا أو غير ذلك . وتشمل ھذه الدراسات مجاالت مختلفة منھا األبحاث 
 السابقة على االستثمار واألبحاث الخاصة باستقصاء فرص االستثمار والمشاريع ودراسات الجدوى

 . وإعداد المشاريع للتنفيذ والدراسات القطاعية ونحو ذلك
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  تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية واالقتصادية والقانونية للمشاريع أو البرامج
 . أو سياسات اإلنماء أو فيما يتعلق بتقديم المساعدات في مجال التنمية

 لتنميةالمساھمة في رأسمال وموارد مؤسسات ا . 
 المساھمة في رأسمال المؤسسات المؤھلة لذلك . 

ً الحصاءات الصندوق الكويتى للتنمية  فقد حصلت   ٩/٩/٢٠١٥حتى  ١٩٦٢خالل الفترة من يناير وطبقا
  مليون دينار كويتى توزعت كالتالى:  ٦٩٠٫٥٨٦قرض من الصندوق  بقيمة حوالى  ٣٩مصر على 

  

  

  

٣٫٤٠دينار =$ ١الكويتى (بالمليون) (الحظه : كل القيم بالدينار م  

 إسم المشروعرقم القطاع
قيمة 
 سعر الفائدة تاريخ األتفاقية القرض

فترة 
 (القرض(سنة

فترة االمھال 
 ((سنة

عنصر 
 المنحة

الزراعة و 
 الفروع

 %40.89 4.08 19.08 %3.50 1987-06-11 7.000 حماية ساحل رشيد ١

الزراعة و 
 الفروع

أربعمائة ألف إستصالح  ٢
 .فدان في شمال سيناء

20.000 19-12-1990 3.00% 27.50 7.50 54.02% 

الزراعة و 
 الفروع

إستصالح أربعمائة ألف  ٣
فدان في شمال سيناء ( 
 ( إضافي

25.000 26-06-1993 3.00% 25.00 5.00 49.92% 

 52.000  ٣ المجموع
     

بنوك 
 التنمية

الصندوق اإلجتماعي  ١
 للتنمية

14.400 25-03-1991 2.00% 31.50 11.50 67.56% 

بنوك 
 التنمية

الصندوق اإلجتماعي  ٢
 (للتنمية (المرحلة الثانية

15.000 28-06-1997 2.00% 30.00 10.00 65.72% 
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 إسم المشروعرقم القطاع
قيمة 
 سعر الفائدة تاريخ األتفاقية القرض

فترة 
 (القرض(سنة

فترة االمھال 
 ((سنة

عنصر 
 المنحة

بنوك 
 التنمية

برنامج عمليات الصندوق  ٣
االجتماعي للتنمية(المرحله 
 (الثالثه

20.000 14-09-2004 2.00% 30.92 10.92 66.88% 

بنوك 
 التنمية

برنامج الصندوق  ٤
االجتماعي العادة تأھيل 
 وتطوير صناعة الدواجن

26.000 17-06-2007 2.00% 30.83 10.83 66.78% 

 75.400  ٤ المجموع
     

محطة كھرباء أبو قير  ١ الطاقة
 الحرارية

9.989 26-10-1975 4.00% 20.08 5.08 39.57% 

كرير محطة كھرباء سيدي  ٢ الطاقة
 البخارية

38.830 25-06-1992 4.00% 27.08 7.08 45.51% 

محطة توليد كھرباء  ٣ الطاقة
 .(النوبارية (المرحله االولى

23.373 01-12-2002 3.50% 22.67 6.67 46.61% 

محطة توليد كھرباء  ٤ الطاقة
 (النوبارية (المرحلة الثانية

9.718 31-05-2003 3.50% 21.42 5.42 44.39% 

تطوير محطة توليد  ٥ الطاقة
 الكھرباء بطلخا

26.000 12-12-2004 3.50% 21.42 5.42 44.39% 

توسيع محطة غرب القاھرة  ٦ الطاقة
 .لتوليد الكھرباء

29.698 16-03-2006 3.50% 22.08 6.08 45.61% 

 %48.60 5.75 21.75 %3.00 2007-01-22 30.000 محطة توليد كھرباء العطف ٧ الطاقة
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 إسم المشروعرقم القطاع
قيمة 
 سعر الفائدة تاريخ األتفاقية القرض

فترة 
 (القرض(سنة

فترة االمھال 
 ((سنة

عنصر 
 المنحة

محطة أبو قير الجديدة  ٨ الطاقة
 لتوليد الكھرباء

30.000 17-01-2008 3.00% 22.08 6.08 49.25% 

توسيع شبكات الغاز  ٩ الطاقة
الطبيعي في القاھرة 
 (والجيزة(المرحلة االولى

20.000 17-07-2008 3.00% 23.58 6.58 50.84% 

محطة ابو قير الجديدة ١٠ الطاقة
ثانلتوليد الكھرباء( قرض  ) 

30.000 19-03-2009 3.00% 21.00 5.00 47.07% 

محطة العين السخنة لتوليد ١١ الطاقة
 الكھرباء

30.000 15-03-2010 3.00% 21.50 6.50 49.32% 

 %48.44 5.67 21.67 %3.00 2010-12-20 30.000 محطة توليد كھرباء بنھا١٢ الطاقة

محطة جنوب حلوان لتوليد ١٣ الطاقة
 الكھرباء

30.000 18-03-2012 3.00% 23.92 8.92 53.43% 

توسيع شبكات الغاز ١٤ الطاقة
الطبيعي في محافظتي 
القاھرة والجيزة ( المرحلة 
 ( الثانية

17.000 25-09-2012 3.00% 21.00 4.00 45.70% 

محطة أسيوط ( الوليديه) ١٥ الطاقة
 الحرارية لتوليد الكھرباء

30.000 31-03-2014 2.50% 24.00 6.00 54.18% 

توسيع محطة كھرباء غرب ١٦ الطاقة
 القاھرة

30.000 06-12-2014 2.50% 24.00 6.00 54.18% 

414.608 ١٦ المجموع
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 إسم المشروعرقم القطاع
قيمة 
 سعر الفائدة تاريخ األتفاقية القرض

فترة 
 (القرض(سنة

فترة االمھال 
 ((سنة

عنصر 
 المنحة

 %38.79 4.67 19.67 %4.00 1974-06-27 7.000 مصنع السماد الثاني بطلخا ١ الصـناعة

سماد طلخا الثاني ( قرض  ٢ الصـناعة
 ( إضافي

1.795 19-06-1976 4.00% 17.67 2.67 34.54% 

 %37.80 4.17 19.17 %4.00 1988-01-06 9.744 تطوير صناعة األدوية ٣ الصـناعة

تطوير مصانع شركة  ٤ الصـناعة
 الحديد والصلب المصرية

9.635 28-08-1989 4.00% 22.25 7.25 43.20% 

 28.173  ٤ المجموع
     

 %62.50 5.83 31.83 %2.00 2001-06-30 10.000 األبنية التعليمية ١اإلجتماعى

 10.000  ١ المجموع
     

 %33.48 3.00 16.00 %4.00 1964-07-05 9.800 تطويرقناة السويس ١ النقل

 %32.28 2.92 14.92 %4.00 1968-01-24 3.468 تطوير النقل البحري ٢ النقل

تنمية وإستغالل حقل غاز  ٣ النقل
المرحلة أبو قير البحري ( 

 ( األولى

4.500 04-07-1973 4.00% 22.00 7.00 42.82% 

 %35.49 3.08 18.08 %4.00 1974-03-07 9.718 إعادة فتح قناة السويس ٤ النقل

تنمية وإستغالل حقل  ٥ النقل
غازأبو قير البحري ( 

3.480 07-07-1975 4.00% 20.00 5.00 39.42% 
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 إسم المشروعرقم القطاع
قيمة 
 سعر الفائدة تاريخ األتفاقية القرض

فترة 
 (القرض(سنة

فترة االمھال 
 ((سنة

عنصر 
 المنحة

 ( المرحلة الثانية

البترول رأس خط أنابيب  ٦ النقل
القاھرة -السويس  -شقير   

3.950 15-02-1977 4.00% 17.58 3.67 35.86% 

 %39.00 3.67 21.67 %4.00 1978-01-26 4.208 تطوير قناة السويس ٧ النقل

خط الغاز الطبيعي  ٨ النقل
العقبة -العريش  

27.992 16-03-2002 4.00% 20.42 3.42 37.79% 

تطوير نظام التحكم ١٠ النقل
واالشارات على خط السكة 

-الزقازيق-الحديدية بنھا
بورسعيد-االسماعيلية  

30.000 02-10-2013 2.50% 25.00 5.00 53.61% 

 97.117  ٩ المجموع
     

المــياة 
والصرف 
 الصحى

الصرف الصحي للقاھرة  ١
 ( الكبرى ( نفق المعادي

7.288 12-11-1996 3.00% 24.25 4.25 48.49% 

المــياة 
والصرف 
 الصحى

معالجة واستخدام مياة  ٢
الصرف الصحي لمدينة 
 (الشروق(مرحلة األولى

6.000 15-06-2006 2.50% 27.42 7.42 57.89% 

 13.288  ٢ المجموع
     

المجموع 
 النھائي

٣٩ 690.586

     

  المصدر : الموقع االليكترونى للصندوق الكويتى للتنمية                                                              



[Type text]   
 
 

- ٥١  - 
 
 

                                    
  سفارة جمھورية مصر العربية 
  مكتب التمثيل التجارى    

 الكويت                

 

 

 

 

 

 

دعم مشروع " نحو نموذج إرشادي لدمج الطفل ذي 9
 اإلعاقة في التعليم

28-04-
2013 

 5.000ديناركويتي

- (سفاجاإعداد دراسة توجيھية شاملة للمثلث الذھبي 10
قنا-القصير ) 

04-11-
2014 

 1000.000ديناركويتي

 2983.153المجموع

 
  ع االليكترونى للصندوق الكويتى للتنمية قالمصدر : المو                                                             

  

  مجلس التعاون المصرى الكويتى : 

الكويتي بدأت بعد زيارة لوزير الصناعة والتجارة جاءت فكرة تشكيل مجلس للتعاون المصري 
ھدف تعميق التعاون في ت بري منير فخري عبدالنور الى الكويوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المص

مضاعفة االستثمارات ، فضالً عن كافة المجاالت االقتصادية والثقافية والرياضية والفنية وغير ذلك
سوق المصرية ، والسعى بالتعاون مع الحكومة المصرية من اجل معالجة الكويتية المشتركة بال – المصرية

يعتبر المجلس بتشكيله متعدد االوجه فھناك رجال أعمال و ،مشاكل المستثمرين الكويتين بالسوق المصرية 
ا تم االتفاق على اضافة رجال اعالم ورياضة وفن كمورجال اقتصاد ورجال صناعة ورجال زراعة 

  .مجاالت التعاونوغيرھا من 

  تشكيل الجانب المصرى : 

  :ئاسة معتز األلفى رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا وعضوية كل منبر

 » ايجبتك للكابالت«المھندس/ أحمد السويدى   -
 » توشيبا العربي«المھندس/ إبراھيم العربى  -
 للشدات والسقاالت المعدنية مصر اكرو »عرابى السيد/ عاطف -
 » المقاولون العرب »محمد محسن المھندس/  -
 «للسيارات المصرية األلمانية«الوھاب المھندس / أحمد فكرى عبد  -
 » راية لالتصاالت«الدكتور / مدحت خليل   -
 «للسياحة الجزيرة تورز »الببالوى الدكتور/  نادر -
 » سما لألثاث«السيدة/ سامية خفاجة  -
 » بلتون لألوراق المالية«السيد / عالء السبع  -
 » ى أي كابيتال للخدمات الماليةس«السيد / محمود عطا هللا  -
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 » أتالنتيك اندستريز ليمتد للصناعات الغذائية«المھندس/ محمد إيھاب  -
 » جسر الخليج الدولية لالتصاالت«المھندس/ أحمد مكى  -
 » طيبة المنزالوى للصناعات الھندسية»المھندس/ مجد المنزالوى  -
 » ريج الموالحسقارة لتجھيز وفرز وتد«السيد / سمير إسماعيل الجبالى  -
 » رئيس االتحاد المصرى للتشيد والبناء«المھندس /  حسن عبد العزيز  -
 الكويت ا المستشار القانونى واالقتصادى لغرفة صناعة«الدكتور/  رضا األحوال  -
 » الصناعات للزجاج«السيد/ شريف الزيات  -
 » العضو المنتدب لشركة القرية التراثية«المھندسة / أمال إبراھيم عبد الحميد  -
 » وكيل اتحاد الصناعات المصرية«المھندس / طارق توفيق  -
  »رئيس غرفة اإلعالم المرئي«السيد / محمد األمين  -
  

  تشكيل الجانب الكويتى : 

 في المجلسرئيس الجانب الكويتي  -رجل أعمال     السيد/ محمد جاسم الصقر  -
   أمين الجانب الكويتي في المجلس –رجل أعمال     السيد/ نواف العنزي  -
 رجل أعمال     السيد/ فواز خالد المرزوق  -
 رجل أعمال     السيد/ بدر ناصر الخرافي  -
 وزير اإلسكان السابق  –رجل أعمل       السيد/سالم األذينة  -
 رجل أعمال   السيد/ عماد جواد بوخمسين  -
 عضو مجلس إدارة الغرفة –سيدة أعمال     طامي السيدة/ وفاء الق -
 سيدة أعمال     السيدة/ شيماء المال  -
 سيدة أعمال     السيدة/ فايزة الرميح  -
 فنان كويتي –رجل أعمال   السيد/ حسين عبد الرضا  -

  
  :  ١٧/٥/٢٠١٥االجتماع التأسيسى للمجلس بالقاھرة يوم 

  ١٧/٥/٢٠١٥يوم  عبدالنور وزير الصناعة والتجارةي أول اجتماع تأسيسي له برئاسة منير فخري ف -
سبل عمله بما يدعم التعاون بين وتم خالل االجتماع االول اعتماد اسم المجلس ومناقشة الئحته التنفيذية 

عن تاسيس شركة قابضة مصرية خليجية مجلس الأعلن كما  .البلدين الشقيقين خالل الفترة المقبلة
 من رأسمال الشركة %٢٥المليار دوالر ويساھم الجانب المصري بنسبة لالستثمار براسمال يتجاوز 

تم وسوف يسوف تعمل بالتنسيق مع الحكومة المصرية وفي المجاالت ذات االولوية بالنسبة لھا لتى او
تأسيس خمس شركات تابعة للشركة القابضة في مجاالت الطاقة واالتصاالت والقطاع المالي 

سيتم إنشاء مصنع للحديد في منطقة السويس ، كما تم االعالن عن أنه المعلوماتوالعقارات وتكنولوجيا 
تأسيس شركة ، وسيتم  مليون طن سنويًا ٢مليار دوالر بطاقة إنتاجية تصل إلى  ١٫٥باستثمارات بلغت 

 .مليون دوالر، لتعمل في مجال التطوير العقاري ٥٠٠عقارية بمحافظة شرم الشيخ باستثمارات تبلغ 
سيتم إنشاء منطقة لوجستية في إقليم قناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دوالر لتقديم خدمات و

  .لوجستية مختلفة، فضاًل عن شركة أخرى في مجال اإلنترنت باستثمارات تصل إلى مليار دوالر
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  ترونية ھامةكواقع الم

  المواقع الحكومية : 

البوابة االلكترونية : 
www.e.gov.kw  

الجھاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات 
www.cait.gov.kw  

مكتب استثمار رأس المال  
www.kfib.com.kw  

  
  مجلس األمة

www.kna.kw  
  مجلس الوزراء

www.cmgs.gov.kw  

  

الصندوق الكويتى للتنمية : 
www.kuwait-fund.org  

  الديوان األميري
www.da.gov.kw  

  

برنامج إعادة الھيكلة والجھاز 
  التنفيذي للدولة

www.mgrp.org.kw  

  
  وزارة المواصالت
www.moc.kw  

  وزارة التجارة والصناعة
www.moci.gov.kw  

  وزارة الصحة
www.moh.gov.kw  

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
  والتنمية

www.scpd.gov.kw  
  وزارة العدل

www.moj.gov.kw  
  

  
  وزارة المواصالت
www.moc.kw  

  وزارة التربية
www.moe.edu.kw  

  
  

  وزارة المالية
www.mof.gov.kw/  

  

  
  وزارة اإلعالم

www.moinfo.gov.kw  
  

  
  وزارة النفط

www.moo.gov.kw  
  

  وزارة الخارجية
www.mofa.gov.kw  

  

  اإلسالميةوزارة األوقاف و الشؤون 
www.islam.gov.kw  

  بلدية الكويت
www.municipality.gov.kw  

  
  وزارة التعليم العالي

www.mohe.edu.kw  
  

  وزارة الداخلية
www.moi.gov.kw  

  

  الھيئة العامة للصناعة
www.pai.gov.kw/portal/page/por

tal/pai/Home  
  والماء وزارة الكھرباء

www.mew.gov.kw  
  

  وزارة األشغال العامة
www.mpw.gov.kw  

  

  اإلدارة العامة للجمارك
www.customs.gov.kw  

  مؤسسة البترول الكويتية
www.kpc.com.kw  

  مطار الكويت الدولي
www.kuwait-aairport.com.kw  

  
  

  الھيئة العامة للبيئة في الكويت
www.epa.org.kw  
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  القطاع المصرفى : 

  بنك الكويت المركزي
www.cbk.gov.kw   

  بنك الكويت الوطني
www.nbk.com  

  البنك التجاري الكويتي
www.cbk.com  

  بنك الخليج
www.e-gulfbnk.com  

  البنك األھلي
www.eahli.com  

  بنك برقان
www.burgan.com  

  بنك الكويت الصناعي 
www.ibk.com  

  بنك التسليف واإلدخار
http://www.scb.gov.kw  

  البنك األھلي المتحد
www.ahliunited.com  

  بنك الكويت الدولي
www.kib.com.kw  

  بيت التمويل الكويتي
www.kfh.com  

  بنك بوبيان
www.bankboubyan.com 

  مصرف الراجحي
www.alrajhibank.com 

  بنك وربة
www.warba.com  

بنك البحرين والكويت 
www.bbkonline.com  

  بنك أبوظبي 
www.bad.com  

بنك المشرق 
www.mashreqbank.com  

  بنك مسقط 
www.bankmuscat.com  

بنك اإلتحاد الوطني 
www.unb.com  

بنك بي إن بي باريبا  
http://bbnpparibas.com   

بنك إتش بي سي 
www.hsbc.com  

  سيتي بانك 
www.citigroup.com  

    

  

  مواقع القطاع الخاص فى الكويت 

  الشركة الوطنية لألوفست
www.kuwaitnoc.com  

  الماليةسوق الكويت لألوراق 
www.kuwaitse.com  

غرفة تجارة وصناعة 
  الكويت

www.kcci.org.kw  
المؤسسة العربية لضمان 
 االستثمار وائتمان الصادرات

www.iaigc.net  

صفحات الكويت 
  www.ekyp.comالصفراء

الشركة الكويتية للمشروعات 
  www.kspdc.comالصغيرة 

اتحاد الصناعات  الكويتية   
www.arabianproducts.com  

/kuwait/kiu/kiu.htm  

  

  

  اعضاء اتحاد الشركات االستثمارية : 

  الشركة الكويتية لالستثمار
www.kic.com.kw  

  شركة اإلمتياز لالستثمار 
www.alimtiaz.com   

  شركة ديمه كابيتال لالستثمار
www.beyoo.com.kw   

  شركة األمان لالستثمار
alaman.com.kw   

  

شركة مشاريع الكويت 
 -االستثمارية إلدارة األصول 

  كامكو
www.kamconline.com 

  شركة االستشارات المالية الدولية
www.ifakuwait.com  
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  شركة المركز المالى الكويتى
www.markaz.com  

  شركة االستثمارات الوطنية
www.nic.com.kw  

  شركة التجاري لالستثمار
www.cbkcapital.com  

  المنار للتمويل واإلجارةشركة 
www.almanar.com.kw  

  شركة وفرة لالستثمار الدولي
www.wafra-kuwait.com  

  شركة الرتاج لالستثمار
www.ritaj.com  

  جلوبل -بيت االستثمار العالمى 
www.globalinv.net  

  شركة بيت األوراق المالية
www.sh.com.kw  

  شركة بوبيان كابيتال لالستثمار
www.boubyancapital.com  

شركة االستثمارات الصناعية 
  والمالية

www.ific.net  

  شركة أصول لإلستثمار
www.osoulnet.com  

  

  شركة الصفاة لالستثمار
www.alsafatinvest.com  

  
  شركة التمدين االستثمارية
www.tamdeen.com  

  شركة المال لالستثمار
www.almal.org   

  مؤسسة الخليج لالستثمار
www.gic.com.kw  

  شركة اآلمال االستثمارية
alamalinvest@yahoo.com  

  شركة بيان لالستثمار
www.bayaninvest.com  

  شركة وربه لالستثمار
www.warbainvestment.com  

  شركة المثنى لالستثمار
www.mic.com.kw  

  شركة الوطنى لالستثمار
www.nbkcapital.com  

 شركة بيت إدارة السيولة لالستثمار
www.liquidityhouse.com  

  شركة السور للتمويل واإلجارة
www.almullagroup.com/f

inance/soor.aspx  

  شركة تمويل اإلسكان
www.iskan.com.kw  

  شركة أعيان لإلجارة واالستثمار
www.aayan.com  

األوسط شركة الكويت والشرق 
  كميفك -لالستثمار المالى 

www.kmefic.com.kw  

  شركة وارد للتمويل واإلجارة
www.waredco.com  

  شركة التسھيالت التجارية
www.cfc-kw.com  

  
  الشركة الكويتية للمقاصة
www.maqasa.com  

  الشركة الدولية للتمويل
www.ifc-kw.com  

  شركة دار االستثمار
www.inv-dar.com  

الشركة الكويتية الصينية 
  االستثمارية

www.kuwaitchina.com  

  شركة منافع لالستثمار
www.manafae.com  

  شركة الفنار لالستثمار
www.alfanar.net  

  مجموعة عارف االستثمارية
www.arefgroup.com  

  شركة الفوز لالستثمار
www.alfouz.com.k  

شركة أديم لالستثمار وإدارة 
  الثروات

www.adeeminv.com  
  شركة عمار للتمويل واإلجارة
www.amarfinance.com  
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  شركات التدقيق واالستشارات العالمية فى الكويت : 

  شركة برايس ووتر ھاوس كوبرز
www.pwc.com/m1/en/countries/kuwait.jht

ml  

  شركة ديلويت اند توش الفھد والوزان وشركاؤھم 
www.deloitte.com/view/en_KW/kw  

 شركة إرنست ويونغ لالستشارات احمد العيبان وشريكه 
www.ey.com/EM/en/About-us/Kuwait   

  شركة كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه
www.kpmg.com/kw/en/Pages/default.aspx  

  القطامي والعيبان وشركاؤھم شركة -جرانت ثورن
www.gtkuwait.com  

بي دي او الكويت النصف 
وشركاه

www.bdointernational.com/Pages/BDO-
Kuwait  

  المكاتب القانونية 

  مكتب المحاماة لبيد عبدهللا
www.lalaw.com.kw 

  

  عبدالرزاق ومشاركوهمكتب المحاماة 
www.arazzaqlaw.com  

  مكتب الصراف والرويح للمحاماة
www.asarlegal.com  

  
  مجموعة التويجري وشركاه

www.twaijri.com  
  مجموعة البشر للمحاماة

www.albishirlaw.com  

  

  مكتب الدكتور أحمد السمدان للمحاماة
www.legal500.com/firms/895/

offices/19065  

الغزالي والعنزي محامون 
  ومستشارون قانونيون

www.lawge.com/e/laws/bank.html 

    

  

  الفنادق : 

  فندق لي ميريديان
www.starwoodhotels.com/l

emeridien/index.html  
  

  فندق راديسون ساس
www.radissonblu.com/hotel-kuwait  

  فندق ريتز
www.ritzkuwait.com  

 فندق ومنتجع -فندق ھيلتون الكويت 
www3.hilton.com/en/hotel

s/kuwait/hilton-kuwait-
resort-

KWIHIHI/index.html  

  الكويت -فندق كراون بالزا 
kuwait.crowneplaza.com  

  فندق سفير
www.safirhotels.com  

  الكويت -فندق جي دبليو ماريوت 
www.marriott.com  

  فندق كويت حياة
kuwaithyatthotels.com/defa

ult.asp?iId=HILHG 
 
  

  فندق شاطيء النخيل
www.thepalms.com.kw  
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  فندق المارينا
www.marinahotel.com  

  فندق ومنتجع -فندق موفينبيك 
www.moevenpick-

hotels.com  

  فندق ميسوني
www.hotelmissoni.co

m/hotelmissoni-
kuwait  

  فندق روتانا
www.rotana.com/rotanahot
elandresorts/kuwait/kuwait

city/almansharrotana  

  الكويت -فندق كوستا دل سول
www.costadelsolhotels.net  

  فندق إيبس
www.ibishotel.com/g

b/hotel-6169-ibis-
sharq/index.shtml  

 مركز المؤتمرات والرويال سويت
www.theconventioncenter.

com.kw  

 فندق ومنتجع -فندق شيراتون الكويت
www.sheraton.com  

 -فندق ھوليدي إن الكويت 
  فندق ومنتجع

www.kuwait-hi.com  
فندق  -فندق كونتيننتال الكويت

  ومنتجع
www.ichotelsgroup.com/in
tercontinental/en/gb/new-

hotels/kuwait  

  فندق ومنتجع -فندق الريجينسي

www.theregencykuwait.com  

  

  

  المستشفيات 

  مستشفى دار الشفاء
www.daralshifa.com  

  مستشفى المواساة الجديد
www.newmowasat.com  

  مستشفى السيف
www.alseef-
hospital.com  

  مستشفى ھادي
www.hadiclinic.com  

  مستشفى السالم الدولي
www.sih-kw.com  

  مستشفى الراشد
www.alrashidhospital.org  

  مستشفى رويال حياة
www.royalehayat.com  

  مستشفى لندن
www.londonhospital.org  

  مستشفى انترناشونال كلينك
www.international-

clinic.com  
  مركز الصفاة األمريكي الطبي

www.samc.com.kw  
  نامستشفى إبن سي

www.ibnsinahospital.net   
  مستشفى طيبة

www.taibahospital.com  
  مستشفى العدان

www.adansurgery.com  
  مستشفى األميري

www.amirihospital.com  
  مستشفى الصباح

www.sabah-nbk.com  
  

  مستشفى األمومة
www.alomoomahospital.com  

  
  مستشفى جابر األحمد الجابر الصباح

www.jaberalahmadhospital.com/en/index.php  
  

 

 

  


