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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 ـــــــــــــ

 

  ) سلع أخرى تخرج عن الممنوعة والمذكورة بالبند أوال ( قائمة البضائع الممنوع استيرادهـــاثانيا : 
 ــــــــــــــــــــ

   
 1/2/2112صدرت القائمة بتاريخ  -
    

  (  بند     43    القائمة تتضمن  ) -
 

 البنود المدرجة  بالقائمة قابلة للتعديل  ويمكن لذوي الشأن مراجعة اإلدارة العامة للجمارك بشأنها  -
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 السند القانونـــي  الصنــف م
 

ـــــــــورة 1  المطبوعـــــــــات والمنلفـــــــــات المناييـــــــــة ل خـــــــــ   أو الداعيـــــــــة لل 
 والعصيان . 

 1م 1511مايو  11األمر األميري المعمول به اعتبارا من 
 

ـــــــــــــــــــــــة  - 2 ـــــــــــــــــــــــع الم يف ـــــــــــــــــــــــدراهط واألواان والمقـــــــــــــــــــــــايي  والطواب  ال
 والباطلة .

تشــديد رجــرااات الرقابــة وايــادة الحيطــة والحــذر لمنــع دخــول طوابــع  -
 م ورة رلى الب د . 

 م1511مايو  11األمر األميري المعمول به من  -
 
 

 م 22/2111تعليمات جمركية رقط  -

ـــة 4 ـــ األلعـــار الناري ـــع أنواعهـــا وأ ـــكالها  ـ ) المفرقعـــات الشـــراقي ( بجمي
 وأحجامها .

 1  1/11ـ قرار جمركي رقط  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــات جمركيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ،  51/52،  42/53،  44/53ـ

11/59  . 
 م .35/2112ـ قرار واارة التجارة والصناعة رقط 

 م .15/2111م،، 19/2113م ، 5/2112ـ تعليمات جمركية رقط 

ب د بكميـــات تجاريـــة والمطبـــوع عليهـــا صـــورة الســـلع التـــي تـــرد رلـــى الـــ 3
حضرة صاحب السمو أمير الـب د أو صـورة ولـي العهـد أو  ـعار الدولـة 

1 

 1  121/11ـ قرار واير التجارة والصناعة رقط 
 1  41/15ـ تعليمات جمركية رقط 
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ايـة ـ الم ب  الجاه ة الشبيهة بم ب  رجال القوة العسـكرية بكأوال: 
أنواعهــــا المســــتعملة داخــــل دولــــة الكويــــ  ، وكــــذل  متممــــات هــــذ  

 الم ب  من رتب وأوسمة وكتاييات وقبعات .
ـ تست ني من قرار المنع الشـركات المصـرل لهـا كتابيـا مـن واارة الـدياع 

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م .1512لسنة  11ـ قرار السيد / واير التجارة والصناعة رقط 
 م .21/1512ـ تعميط جمركي رقط 
 م .1553لسنة  119جارة والصناعة رقط ـ قرار السيد / واير الت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــات جمركيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــط   ، 2/51،  11/53ـ
 11/2111  ،119/2113  ،24/2111  ,41/2111  ,41/2111  ,

35/2111  , 
1/2112  ,12/2112  ,11/2112  , 
11/2112  ,121 /2112  ,121/2112  . 
25/2119 ،91/2119   ،92/2111 
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الم ب  الجاه ة الشبيهة بم ب  رجال قوة الشرطة بكاية ثانيا : 
لة داخل دولة الكوي  ، وكذل  متممات هذ  أنواعها المستعم

 الم ب  من رتب وأوسمة وكاييات وقبعات .
ـــــ تســــت ني مــــن قــــرار المنــــع الشــــركات المصــــرل لهــــا كتابيــــا مــــن واارة 

 الداخلية .

 
 
 

 1514لسنة  1لصناعة رقط قرار واير التجارة وا
 ،  21/53،  5/14ـ تعليمات جمركية رقط 

21/53  ،45/53  ،2/2111  ،41/2112  ،11/2114  ،
11/2114  ،13/2113  ، 
43/2113  ،11/2113 ,41/2111 , 
41/2111  ,35/2111  ,21/2111 , 
 22/2111  ,21/2111  ،1/2112  ، 
1/2112  ،111/2112  ,123/2112  
 1 /2119 , 19/2119    .11/2111 

 

 

 11/13ـ قرار واير التجارة والصناعة رقط  1السلع والمنتجات التي تحمل صور األنبياا وحظر االتجار بها  2
 1 9/13ـ تعليمات جمركية 
 1 41/19ـ تعليمات جمركية 
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 من قانون   212يي  أن تعديل  المادة  5/14ـ قانون رقط  1المشروبات الروحيــة  9
 1  12/21الج اا رقط      

 1  15/14ـ تعليمات جمركية 

أجه ة الهاتف المتنقل الكوردل  تليفون بجميـع أنواعهـا والتـي ت يـد  1
 1مللي وات  411قوتها عن 

 1 11/12ـ قرار واير التجارة والصناعة رقط 
 1بند أوال  41/12ـ تعليمات جمركية رقط 

 
جامهـــا وملحقاتهـــا المنظمـــات اســـطوانات ال ـــاا بجميـــع أنواعهـــا وأح 5

ويست ني منها اسطوانات ال اا الصناعية وتكون  ركة نـاق ت الـنف  
ــــــع  ــــــدة المصــــــرل لهــــــا باســــــتيراد وتواي الكويتيــــــة هــــــي الجهــــــة الوحي

 1االسطوانات 

 1  21/11ـ قرار واير التجارة والصناعة رقط 
 1  12/  44ـ قرار واير التجارة والصناعة رقط 

 1  14/12ـ تعليمات جمركية 
 1  21/12ـ تعليمات جمركية 
  1 25/12ـ تعليمات جمركية 

 
 1 31/12ـ قرار واير المالية واالقتصاد رقط  1التبغ الممضوغ بكاية أنواعه وأ كاله  11

  1  21/12ـ تعليمات جمركية رقط 
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المركبـات  المسـتعملة التــي مضـى علــى صـنعها خمــ  سـنوات ابتــداا  11

 1من سنة الصنع 
 .  141/51ـ قرار واارة التجارة والصناعة رقط 

 .  31/59ـ تعليمات جمركية رقط 
 .  31/51ـ تعليمات جمركية رقط 

ــ قــرار واارة التجــارة والصــناعة رقــط  بشــأن تعــديل المــادة ال انيــة مــن  45/2111ـ
 .  141/51القرار الوااري رقط 
  1/2111+  1/2111تعليمات جمركية +.  12/2111ـ تعليمات جمركية رقط 

  13/2111تعليمات جمركية صدر بشأنه  15/2111التجارة رقط  ر. قرار واي

 11/2111+3/2111عليمات جمركية / صدر بشأنه ت 113. قرار واير التجارة رقط 
12  

بــرادات ميــا  الشــرر اات أنابيــب تبريــد م مــورة داخــل خــ ان الميــا  
 1واألجه ة الشبيهة لها التي تعمل بنف  األسلور 

 
 1 211/53ـ قرار واير التجارة والصناعة رقط 

 1  33/53ـ تعليمات جمركية رقط 
 1  21/59ـ تعليمات جمركية 
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النمســاوية والشـــركة األم  AIBOVINAعــدم التعامــل مــع  ــركة  14
WBAG   السويســـرية لشـــرائها كميـــات مـــن الـــدم الملـــو  بفيـــرو

 1اإليدا 

ـــــــار واارة الصـــــــحة العامـــــــة رقـــــــط  ـــــــ كت المـــــــنر   14111/51ـ  9/1  ـ
14/2/1551 1 

 1  42/51ـ تعليمات جمركية رقط 
 

أدوات السحر والشـعواة الـواردة بصـحبة القـادمين رلـى الـب د ـ حمـل  13
 1التمائط والرقي ال ير مستجمعه الشروط الشرعية 

ـــ يتـــوى واارة األوقـــا  والشـــئون اإلســـ مية رقـــط  بكتابهـــا وارد  2111ع /  14ـ
 1 21/2/2111بتاريخ  2415م رقط السجل العا

 1   39/2111ـ تعليمات جمركية رقط 
 المواد الكيماوية . 11

تســت ني الشــركات والمنسســات المــرخ  لهــا مــن قبــل واارة التجــارة 
ــة اســتيراد هــذ   والصــناعة بم اولــة نشــاط بيــع و ــراا المــواد الكيماوي

 المواد .

 م.2111/ 43قرار واارة التجارة والصناعة رقط  -

 م .5/2111تعليمات جمركية رقط  -

ـــــــــــــــــــــــــــــ كتـــــــــــــــــــــــــــــار واارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــط  1الما  الخام من سيراليون   12  المـــــــــــــــــــــــــــــنر  19222ـ
 1م  22/9/2111  

 1   11/2111ـ تعليمات جمركية رقط 
 ( 1مادة ) 333/2111قرار واير المواص ت رقط  أجه ة التنصـ  الصوتية والمرئية بأنواعها . 19

ـــاريخ  1993التجـــارة والصـــناعة رقـــط  واســـتنادا لكتـــار واارة م 13/1/2114بت
 بذات التاريخ . 225والمقيد بواردة السجل العام رقط 
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11  
 CARREFOURســـاعات مباعـــة يـــي سلســـلة متـــاجر كيريـــور 

ملوثـــــة بمـــــادة )   TROPHYالفرنســــية تحـــــ  االســـــط التجــــاري 
 ( المشعة . 21كوبل  

 
 م .14/12/2111ر  المن  191ـ كتار واارة الصحة العامة رقط 

 .  91/2111ـ تعليمات جمركية رقط 
 .  91/2111ـ تعليمات جمركية رقط 

 
 ـ المركبات اات المقود األيمن . 15

ـــــــن  المـــــــادة  ـــــــدا ب ـــــــواردة تحدي ـــــــات ال ـــــــ االســـــــت ناا بعـــــــد المركب  ـ
والمعدلـــة بقـــرار وايـــر الداخليـــة   11/92( مـــن القـــرار الـــوااري 31)

 1  141/2112رقط 
 
 

ـــ قـــرار وايـــ م بتعـــديل بعـــد أحكـــام القـــرار 2112لســـنة  141ر الداخليـــة رقـــط ـ
 1بال ئحة التنفيذية لقانون المرور  92لسنة 11الوااري رقط 

 1م 2112لسنة  12ـ تعليمات جمركية رقط 
 

ــا ( بدولــة  21 حظــر جميــع أنشــطة جمعيــة الشــر   األوســ   للتبــغ ) ميت
 الكوي  

 
 

ـــــــــــــــي  اجتماعـــــــــــــــه - ـــــــــــــــواارا المـــــــــــــــوقر ي ـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــرار مجل ـــــــــــــــط  ق  رق
  12/3/2114(المنعقد بتاريخ 19/2114)

 12/2114تعليمات جمركية رقط  -
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ـــــة والعلـــــوم وال قايـــــة ، منظمـــــة  - 1الممتلكات ال قايية العراقية من تحف وآثار ومخطوطات وغيرها  21 ـــــة للتربي ـــــة الكويتي ـــــة الوطني ـــــابي اللجن كت
 ، 2219الجمــــارك العالميــــة المقيــــدين بــــواردتى الســــجل العــــام رقمــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخي 1444  بت
  1م 2/1/2114م  ، 3/2114/ 29  

 م .15/2114تعليمات جمركية رقط  -
 1م22/2114تعليمات جمركية رقط  -

الحديـــد ومـــواد الســـكرار مـــن العـــرا  ســـواا بشـــكل مبا ـــر أو عـــن  22
 طريق أي دولة أخرى .

 

 م .12/2113قرار واارة التجارة والصناعة رقط  -

 م .19/2113تعليمات جمركية رقط  -

المنتجــــــات والمعــــــدات واألجهــــــ ة التــــــي تحتــــــوي وتعمــــــل بــــــالمواد  24
 المستنفذة لطبقة األواون )واارة التجارة والصناعة( .

المـــــــــــــــنر   41934كتـــــــــــــــار واارة التجـــــــــــــــارة والصـــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــط  -
 م .11/11/2111

 م .2/2111تعليمات جمركية رقط  -

 اجتماع اللجنة الوطنية لجماية طبقة األواون  -

 م .42/2119تعليمات جمركية رقط  -
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بشـــــأن حظـــــر االســـــتيراد المبا ـــــر وال يـــــر مبا ـــــر ل لمـــــا  الخـــــام  23
ــــي يكــــون  والجــــذوع الخشــــبية المســــتديرة والمنتجــــات الخشــــبية الت

 منشأها ليبيريا .

 . 1121/2114قرار مجل  األمن الدولي رقط  -

م 22/4/2113المـنر   11911كتار واارة التجارة والصناعة رقـط  -
 م .23/4/2113بتاريخ  1251ط وارد السجل العام رق

 م .45/2113تعليمات جمركية رقط  -
 قــــــــــــــــــــرار الســــــــــــــــــــيد / وايــــــــــــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــــــناعة رقــــــــــــــــــــط - حظر استيراد الحديد المنتج يي جمهورية أوكرانيا . 21

 م .2112( لسنة  111)   

 م 2112( /  41تعليمات جمركية رقط )  -
 مكرر ( من ال ئحة التنفيذية لقانون المرور . 32المادة ) - بها قانونا .المركبات المخالفة لشروط وضواب  التظليل المسمول  22

ـ  2( المـــنرخين يـــي 1311ـ  934كتـــابي واارة الداخليـــة رقمـــي ) -
( بـــذات  121ـ  321م واردى الســـجل العـــام رقمـــي )5/2/2111

 . نالتاريخي

 م .14/2111تعليمات جمركية رقط  -
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مشمولة باتفاقية استكهولط منع تصدير واستيراد المواد ال 29
(POPS) 

" مريق القائمة ضمن التعليمات  الخاصة بالملوثات العضوية ال ابتة
 الجمركية الصادرة بهذا الخصوص .

( بتــــــــاريخ 3492كتــــــــار الهيئــــــــة العامــــــــة للبيئــــــــة رقــــــــط )هـــــــــ ع ر/ -
ــــــــــــط ) 12/12/2119 ــــــــــــاريخ 3435وارد الســــــــــــجل العــــــــــــام رق ( بت
14/12/2119. 

   01/8112تعليمات جمركية رقط  -

 
حظر استيراد المحوالت والكيب ت والمولدات الكهربائية المحتوية  21

   PCBs علــى نفايــات ملوثــة بمــادة ثنــائي الفينــول متعــددة الكلــور
 لما لها من تأثيرات سلبية خطرة على اإلنسان والبيئة .

رحالــة المعــام ت الخاصــة بالكــاب ت والمحــوالت التــي  م حظــة :
   الى الهيئة العامة للصناعة.تحتوي على ايوت يق

بتــــــــــــاريخ  4251كتــــــــــــار الهيئــــــــــــة العامــــــــــــة للبيئــــــــــــة رقــــــــــــط ع ر /  -
  41/11/2119يي  4941وارد السجل  23/11/2119

 2119/  52تعليمات جمركية رقط  -

 29/2111تعليمات جمركية رقط  -

ــة العراقيــة  25 ــة لمنــع اســتيراد وتصــدير الممتلكــات ال قايي تشــديد الرقاب
ت التـــي تـــط ضـــبطها رلـــى الجمهوريـــة العراقيـــة عبـــر ورعـــادة الممتلكـــا
 القنوات الرسمية .

 
 
 

م بـــواردة 2/9/2115يـــي  15231/13كتـــار واارة الخارجيـــة رقـــط  -
 م1/9/2115يي  2452السجل العام رقط 

 19/2115تعليمات جمركية رقط  -
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بشأن تشديد رجرااات الرقابة وايادة الحيطة والحذر  - 41
 لمنع دخول البضائع 

 حمل منشأ رسرائيلي رلى البــــــ د التي ت
 بشأن أسماا الشركات -

والمصانع اإلسرائيلية التي تعمل بشكل كامل أو ج ئي يي  
 المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة 

 

  16/9002تعميط جمركي  -
 
 
 
 

 78/9060تعليمات جمركية  -

 بشأن منع استيراد مسدسات تشبيهيــــــة 41
 

 91/2111ات جمركية تعليم -

 12/2111تعليمات جمركية  -
بشأن ألعار األطفال على  كل مسدسات ناطقة تسخر  - 42

 من أم المنمنين عائشة رضي اهلل عنها
  22/9066تعميط جمركي 

 بشأن حظر استيراد البضاعة الخاصة بعبدة الشيطــــان 44
 

 1/2111تعليمات جمركية  -

بيع أو عرض أو تداول منتج رغوة بشأن منع استيراد أو توايع أو  43
 الصابون )الفوم( وما يي حكمــــــــــها

 

 92/9066تعليمات جمركية 

 
 / مدير مكتب الشئون القانونية   منى الق   –أ      

 


