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::تذکرات ضروري براي صادرات به کویتتذکرات ضروري براي صادرات به کویت

از سایر کـشورها از  تعرفه واردات عموم کاالها، براساس قانونی گمرکی متحدالشکل شوراي همکاري خلیج فارس   - 1

ــ ــران  جملــــ ــالمی ایــــ ــوري اســــ ــد % 5ازه جمهــــ ــی کنــــ ــاوز نمــــ ــات (تجــــ ــه واردات دخانیــــ تعرفــــ

) .می باشد% 100

.بسیار ضروري و الزم است براي ترخیص محموالتتجاريارائه گواهی مبداء به همراه سایر اسناد- 2

.کویت و فقط براي اتباع و شرکت هاي کویتی صادر می شودایعکارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی و صن-3

شرکتهاي خارجی می توانند نسبت به ایجاد شعبه و یا شرکت مشترك با اتباع کویت اقدام نماینـد کـه در صـورت                -4

ضمنا شـرکتهاي کـویتی   . درصد خواهد بود49اد شرکت مشترك ، حداکثر سهم طرف غیر کویتی    تمایل براي ایج  

ولی شرکتهاي خـارجی و یـا   ) به دلخواه خود زکات می پردازند( در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف می باشند  

میزان مالیات تا سـال  . براي میزان سهام شرکت خارجی ثبت شده در کویت باید مالیات بر درآمد پرداخت گردد        

.درصد تقلیل یافته است15درصد بود ولی از اواسط سال گذشته به 55گذشته 

اتباع خارجی مایل به انجام فعالیت هاي تجاري و صدور کاال به کویت باید حتماً از طریـق یـک تبعـه کـویتی اقـدام               -5

.به ثبت رسیده اند اجازه واردات دارندبه عبارت دیگر فقط شرکتهاي کویتی و یا شرکتهایی که در کویت. نمایند 

شوراي همکاري خلـیج  و بویژه کویت از سیاست هاي اتحادیه  عرب   در امور تجاري ، گمرکی و استاندارد ،کشور         -6

.تبعیت می کندWTOفارس و 

ر بـازار  نقل و انتقال هر نوع ارز خـارجی د بوده واز حقوق گمرکی معاف) اغلب مواد غذایی  ( نوع کاال    400حدود  -7

.آزاد است و عموما وجوه حاصل از صادرات به کویت از طریق صرافیها  به ایران منتقل می شود

رعایت استاندارهاي کویت که اکثرا تابع استاندارد هاي شوراي همکاري خلیج فارس می باشـد بـراي واردات کـاال                -8

لید مـی گـردد مـشکلی بـراي ورود بـه کویـت          معموال کاالهایی که با استاندارد هاي متعارف اروپا تو        .(الزامی است   

).ندارند

.واردات تجهیزات و ماشین آالت صنعتی نیاز به اخذ مجوز صنعتی دارد- 9

.مجاز می باشددستور العمل هاي خاص با رعایت واردات گوشت ، دام زنده و فرآورده هاي مربوطه -10

.قابل ترخیص خواهد بودصوالت صنایع غذایی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت کویتحکلیه م-11

کاالهایی که داراي نماینده رسمی براي واردات در کویت می باشد و قرارداد نمایندگی مربوطـه در اتـاق بازرگـانی               -12

کویت به ثبت رسیده باشد ، صرفا و انحصارا توسط همان شرکت کویتی داراي نماینـدگی از شـرکت صـادرکننده ،           

.اجازه ورود و ترخیص در کویت خواهد داشت
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درج مشخصات محصول، ترکیبات ،اطالعـات شـرکت تولیـد کننـده ، تـذکرات ضـروري مربـوط بـه مـصرف و یـا                       -13

ضمنا در کشور کویت تـاریخ بـصورت مـیالدي    . ( نگهداري ،تاریخ تولید و تاریخ مصرف به زبان عربی الزامی است    

).می باشد

ر زبان عربی ، به سایر زبانها نیز  اطالعات مذکور بر روي بسته ها درج شده باشد مـانعی نـدارد       ضمنا درصورتیکه عالوه ب   

.ولی درج اطالعات به زبان عربی الزامی است

.رعایت محدودیتهاي دوره مانده به انقضاي تاریخ مجاز براي مصرف جهت عرضه در شبکه توزیع الزامی است-14

"مـصرفی کویـت وجـود شـرکتهاي تعـاونی محلـی اسـت  بنـام            يزیع کاال ها  نکته قابل توجه و مهم در شبکه تو       -15
به اندازه  فروشگاه شهروند واقع در میدان ابزرگتر  و ی( بازار و مجتمع فروشگاهی اصلی 53که داراي "جمعیه 

ا بـه  و هر کدام از این شرکتها داراي شعب فرعی با سطح متوسط و کوچـک بـوده و مجمـوع آنهـ            ) آرژانتین تهران 

بر اساس . باب  در محالت مختلف پراکنده می باشند تا تامین نیاز هاي مردم به سهولت صورت پذیرد 438تعداد 

درصد کاالهاي متداول مصرفی روزانه مردم از طریق جمعیه ها عرضه و تامین 80بررسی هاي بعمل آمده بیش از       

بـرج مـسکونی را دارنـد    نازه تاسیس در کنار چند یمی گردد و بقالی و سوپر مارکت  ها بصورت محدود ، فقط اج    

جمعیه فوق الذکر کـه هرکـدام از مـدیریت سفارشـات و شخـصیت حقـوقی       53لذا ایجاد ارتباط مناسب با مدیران      

نظام توزیع سایر کاالها همانند بسیاري از کاالهاي عرضه شده در شبکه . مستقلی برخوردارند قابل اهمیت می باشد 

ز طریق نمایندگی هاي مجاز و یا برخی محل هاي تجاري که تبدیل به بـورس کـاالیی شـده انـد  مـی               توزیع ایران ا  

براي اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه فرمایید.باشد 

php.numbers-ph/coop.kuccs.www://http

ــت  -16 ــاد و ثبـ ــراي ایجـ ــت بـ ــود      در کویـ ــه نمـ ــنایع مراجعـ ــانی و صـ ــاق بازرگـ ــه اتـ ــست بـ ــی بایـ ــرکت مـ .شـ

ــرکت   ( ــت شـــ ــراي ثبـــ ــاز بـــ ــورد نیـــ ــدارك مـــ ــت  مـــ ــده اســـ ــاق درج گردیـــ ــایت اتـــ ) .در وب ســـ
kw.org.kcci.www
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