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  الصديقةة والشقيقالزيارات الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء للدول 

 
 
 
 
 
 
 

  الرقم  البــلــد الزيارة فترة

 1 برلين -زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية ألمانيا االتحادية  2006سبتمبر   8 - 5

 2 باريس -زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية فرنسا  2006سبتمبر  13 - 8

 3 تبيليسي -زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جورجيا  2006سبتمبر  14 -  13

 4 بوخارست -زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رومانيا  2006سبتمبر  15 -  14

 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية ترآيا  

 أنقرة - 2007أبريل  4 - 3 5

 اسطنبول - 2007أبريل  8 - 4

 6 داآار -ل زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية السنغا 2007أبريل  10 - 8

 7 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة األردنية الهاشمية 2007مايو  19 -  18

 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية فيتنام االشتراآية  

 هانوي - 2007مايو  24 -22 8

 سايجون -هوشي منه  - 2007مايو  25 -  24

 9 جلس الوزراء إلى ماليزيازيارة سمو رئيس م 2007مايو  30 -  27

 10 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية اندونيسيا 2007يونيو  1 -مايو  30

 11 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية تيمور الشرقية 2007يونيو  1

 12 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية سنغافورة 2007يونيو  8 - 4

 13 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية البانيا 2007مبر ديس 14 -  12

 14 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة بلجيكا 2007ديسمبر  18 -  16
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 15 مهورية العربية السوريةزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الج 2008فبراير  12 -  11

 16 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية 2008فبراير  13 - 12 

 17 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة األردنية الهاشمية 2008فبراير  14 -13

وزراء إلى مجلس ال سيممثل حضرة صاحب السمو أمير البالد سمو رئ ارةيز 2008مايو  20 - 18
 18 شرم الشيخ -جمهورية مصر العربية لحضور المنتدى االقتصادي العالمي 

 19 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى سلطنة بروناي دار السالم 2008يوليو  26 -  24

 20 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان 2008يوليو  29 -  26

 21 لس الوزراء إلى جمهورية آوريازيارة سمو رئيس مج 2008يوليو  31 -  29

 22 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة آمبوديا 2008أغسطس  5 - 3

 23 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الوس 2008أغسطس  6 - 5

 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى إتحاد ميانمار  

 نيبيدو - 2008أغسطس  6 24

 يانجون - 2008أغسطس  8 - 6

 25 بانكوك - زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة تايلند  2008أغسطس  14 - 8

 26 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الفلبين 2008أغسطس  16 -  14

 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الواليات المتحدة األمريكية  

 واشنطن - 2008 سبتمبر 19 -  17 27

 2008 سبتمبر 30 -  19
للجمعية  63لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة   نيويورك -

  العامة لألمم المتحدة

زيارة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى سمو رئيس مجلس الوزراء  2009 مايو 15
 28 البحر الميت –ي إلى المملكة األردنية الهاشمية لحضور المؤتمر االقتصادي العالم

 29 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية بنين 2009 يوليو 17 -  15

 30 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الغابون 2009 يوليو 18 -  17

 31 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية جيبوتي 2009 يوليو 20 -  18

 32 اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطيةو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية زيارة سم 2009 يوليو 22 -  20

 33 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية جزر القمر المتحدة 2009 يوليو 22
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 34 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة سوازيالند 2009 يوليو 24 -  22

 35 س الوزراء إلى جمهورية السنغالزيارة سمو رئيس مجل 2009 يوليو 25 -  24

 2009 سبتمبر 28 -  18
  نيويورك  - زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الواليات المتحدة األمريكية

للجمعية العامة لألمم  64لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 
   المتحدة

36 

 37 راء إلى جمهورية إيران اإلسالميةزيارة سمو رئيس مجلس الوز 2009 نوفمبر 22 -  21

 38 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الفاتيكان 2009 نوفمبر 23 -  22

 39 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى البوسنة والهرسك 2009 نوفمبر 25 -  23

 40 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية صربيا 2009 نوفمبر 26 -  25

 41 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية إيطاليا 2009 برنوفم 26

مملكة الدنمارك لترؤس وفد  -سمو رئيس مجلس الوزراء إلى آوبنهاجن  ارةيز 2009 ديسمبر 18 -  16
 42 دولة الكويت في مؤتمر أطراف معاهدة تغير المناخ

 43 باريس -فرنسا  زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية 2010 ابريل 17 -  15

سمو رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر الشقيقة لحضور مؤتمر قمة  ارةيز 2010 مايو 31 -  30
 44 الدوحة - مبادرة إعادة التصميم الشامل للمنتدى اإلقتصادي العالمي 

 45 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى انتيغوا وبربودا 2010 يوليو 14 -  13

 46 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الواليات المكسيكية المتحدة 2010 يوليو 16 -  15
 47 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية آوبا 2010 يوليو  19 -  16

 48 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية غيانا التعاونية 2010 يوليو 20 -  19

 49 زراء إلى  جمهورية البرازيل االتحاديةزيارة سمو رئيس مجلس الو 2010 يوليو 25 -  20

 50 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى  جمهورية شيلي 2010 يوليو 27 -  25

 51 زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية األرجنتين 2010 يوليو 29 -  27

 52 رقيةزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية األوروغواي الش 2010 يوليو 30 -  29

 2010 اغسطس 16 -  15
ممثل حضرة صاحب السمو امير البالد حفظه اهللا ورعاه سمو رئيس مجلس  ارةيز

الوزراء إلى جمهورية مالطا لحضور مراسم تشييع فخامة رئيس جمهورية مالطا 
  االسبق

53 
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 2010 سبتمبر 15 -  13
رئيس مجلس  ممثل حضرة صاحب السمو امير البالد حفظه اهللا ورعاه سمو ارةيز

الواليات المكسيكية المتحدة للمشارآة في إحتفاالتها بمناسبة مرور الوزراء إلى 
  قرنين على إعالن الدستور واالستقالل

54 

ممثل حضرة صاحب السمو امير البالد حفظه اهللا ورعاه سمو رئيس مجلس  ارةيز 2010 سبتمبر 17
 55   واشنطن –الواليات المتحدة األمريكية الوزراء إلى 

 2010 سبتمبر 25 -  15
ممثل حضرة صاحب السمو امير البالد حفظه اهللا ورعاه سمو رئيس مجلس  ارةيز

نيويورك لترؤس  وفد دولة الكويت  –الواليات المتحدة األمريكية  الوزراء إلى 
  للجمعية العامة لألمم المتحدة 65المشارك في اجتماعات الدورة 

56 

 57  جمهورية العراقئيس مجلس الوزراء إلى سمو ر ارةيز 2011 يناير 12

 58  لمملكة العربية السعودية الشقيقةائيس مجلس الوزراء إلى سمو ر ارةيز 2011يوليو  5 – 4

2011يوليو  6 – 5  59 لطنة عمان الشقيقةسئيس مجلس الوزراء إلى سمو ر ارةيز 

2011يوليو  7 – 6  60 ة الشقيقةة المتحديالمارات العربا دولة ئيس مجلس الوزراء إلىسمو ر ارةيز 

2011يوليو  8 – 7  61 ولة قطر الشقيقةدئيس مجلس الوزراء إلى سمو ر ارةيز 

2011يوليو  9 – 8  62 ملكة البحرين الشقيقةمئيس مجلس الوزراء إلى سمو ر ارةيز 

   63 

   64 

   65 
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  الزيارات الرسمية لرؤساء وزراء الدول الشقيقة و الصديقة إلى دولة الكويت

 

الرقم البــلــد الزيارة فترة

 1 زيارة دولة السيد زوراب نوغيديلي رئيس وزراء جورجيا 2006أبريل  19 -  17من 

 2 زيارة دولة فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية   2006مايو  1يوم 

 3 زيارة فخامة البيجوم خالدة ضيا رئيس وزراء بنغالديش 2006مايو  8 - 7من 

زيارة دولة الدآتور معروف البخيت رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة األردنية  2006مايو  13يوم 
 4 الهاشمية

 5 زيارة معالي سنجي نجيدب رئيس وزراء مملكة بوتان 2006يونيو  5 - 3من 

 6 زيارة معالي السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بجمهورية العراق 2006يوليو  5 - 4من 

 7 زيارة دولة الدآتور خوسي راموس هورتا رئيس وزراء جمهورية تيمور الشرقية 2006أغسطس  6 - 5من 

 8 زيارة دولة فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية 2006ر أآتوب 1يوم 

زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة  2006أآتوبر  16يوم 
 9 البحرين

 10 زيارة معالي السيد يانس ينشي رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا 2006نوفمبر  15 -  13من 

رئيس وزراء جمهورية سنغافورة "زيارة معالي السيد لي آوان يو الوزير الناصح  2006نوفمبر  19 -  17من 
 11 "السابق

زيارة معالي الدآتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية  2006ديسمبر  3 - 2من 
 12 الشقيقة

ميرآل رئيسة مجلس اإلتحاد األوروبي ومستشارة  زيارة معالي الدآتورة انجيال 2007فبراير  6من 
 13 جمهورية ألمانيا االتحادية 

 14 زيارة معالي السيد زوراب نوغيديلي رئيس وزراء جورجيا  2007فبراير  17من 

 15 ترانزيت –زيارة معالي السيد جون هاورد رئيس وزراء استراليا  2007مارس  18 -  17

 2007أبريل  16 -  15
حب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة زيارة صا

 16 البحرين الشقيقة

 17 زيارة معالي السيد نوري المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق 2007ابريل  25 -  24

 18 زيارة معالي السيد شينزو آبي  رئيس وزراء اليابان 2007مايو  1 -ابريل  30
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19 زيارة معالي السيد ميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا 2007مايو  15 -12

20 زيارة دولة فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية 2007أآتوبر  2

زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة  2007أآتوبر  3
21 البحرين الشقيقة 

22 زيارة دولة فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية 2008راير فب 171 - 8
23 زيارة معالي السيد ونستن بالدوين سبنسر رئيس الوزراء و وزير خارجية انتيغوا وباربودا 2008ابريل  22 -  20

24 اقجمهورية العرمعالي السيد نوري المالكي رئيس وزراء زيارة  2008ابريل  22 -  21

زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة  2008ابريل  30 -  28
25 البحرين الشقيقة

مايو  2 -ابريل  28
2008 

رئيس وزراء جمهورية آوت دي فوار  صورو آيغبافوري غيوم زيارة معالي السيد
26  »ساحل العاج«

27  غينياجمهورية  و رئيس حكومة رئيس وزراء النسانا آوياتي دولة لسيدزيارة معالي ا 2008مايو  6 -4 
28  زيارة دولة فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية 2008مايو  6

29  زيارة معالي البروفسور فوستين أرآنج تواديرا رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى 2008يونيو  17 -  14

السيد آاي راال زانانا غوسماو رئيس وزراء ووزير الدفاع االمني في زيارة معالي  2008 آتوبرأ 29 -  27
30  ليستا الديمقراطية  -جمهورية تيمور 

لجمهورية تتارستان لروسيا  ننيخانوف رئيس الوزراءمي يعل نوررستم السيد زيارة معالي  2008نوفمبر  2
31  االتحادية

32  بولندا جمهورية وزراء مجلس رئيس دونالد توسكالسيد رة معالي زيا 2008نوفمبر  18 -  17
ديسمبر  1 -نوفمبر  30

33  جمهورية آوريا و رئيس وزراء زيارة معالي الدآتور هان سيونج س 2008

34   مملكة آمبوديارئيس وزراء  هون سين السيدزيارة معالي  2009 يناير 15  -13
35   جمهورية الوس الديمقراطية الشعبيةرئيس وزراء  بواسون بوبافان السيد زيارة معالي 2009 يناير 29  -27

36   الدآتور يان بيتر بالكننده رئيس وزراء مملكة هولندازيارة معالي  2009 فبراير 11
37   السيد نجوين تان دونغ رئيس وزراء جمهورية فيتنام االشتراآية زيارة معالي 2009 مارس 12 -  10

38   عبداهللا أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا/ السيد داتو سري زيارة معالي 2009 رسما 22 -  21
39   رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق/ السيد داتو سري زيارة معالي 2009 اآتوبر 8

40  سطىزيارة معالي البروفسور فوستين أرآنج تواديرا رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الو 2009نوفمبر  10 - 9
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41  زيارة معالي السيد سليمان انديني انجاي رئيس وزراء جمهورية السنغال 2009نوفمبر  18 -  16
42  زيارة معالي السيدة شيخة حسينة رئيس وزراء جمهورية بنغالدش الشعبية 2010فبراير  9 - 7

43  نيكا جيالوري رئيس وزراء جورجيا زيارة معالي السيد 2010فبراير 17  -  16
44  رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية دولة الرئيس سعد رفيق الحريريزيارة  2010مارس 7  - 6

 الوزراء بمملكة مجلس خليفة رئيس آل بن سلمان األمير خليفة الملكي السمو زيارة صاحب 2010مارس  10 - 8
45  الشقيقة البحرين

46  و سفيتكوفتش رئيس وزراء جمهورية صربيامعالي الدآتور ميرآزيارة  2010مارس  16 -  14
47  زيارة دولة السيد سمير الرفاعي رئيس وزراء المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 2010مارس  22

48  زيارة معالي السيد بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا 2010مارس  24
49  جيبوتيرئيس وزراء جمهورية  ليتادليتا محمد دالسيد  دولةزيارة  2010مارس  31 -  29

50  ألبانيارئيس وزراء جمهورية  معالي البروفسور الدآتور صالح بريشازيارة  2010ابريل  4 - 3
51  مالطارئيس وزراء جمهورية  معالي الدآتور الورنس غونزيزيارة  2010ابريل  13 -  12

52  رئيس وزراء مملكة ليسوتو موسيسيلي باآاليثا بتولمعالي السيد زيارة  2010 اآتوبر 19 -  17

رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العربية  المهندس محمد ناجي عطريمعالي زيارة  2010اآتوبر  22 -  20
53  السورية الشقيقة

54  رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية دولة الرئيس سعد رفيق الحريريزيارة  2010اآتوبر  31 -  30

نائب رئيس المجلس االتحادي السويسري الصديق  زيارة فخامة السيدة ميشلين آالمي ري 2010فمبر نو 7 - 6
55  ووزيرة الخارجية

ديسمبر  1 -نوفمبر  28
56  رئيس الوزراء ووزير المالية فى سانت لوشيا،ارة معالي السيد ستيفانسون آينغ زي 2010
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