
 1 

 
 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 قائمة اإلجراءات الجمركية
 اإلجراءات الجمركية الصادرة عن الجمارك الكويتية  ثانيا "  "

 تنظيما للعمل الجمركي لديها
  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  1/2/2112في صدرت القائمة  -
 " بند  66تتضمن القائمة عدد "   -

 .في هذا الخصوصالقائمة قابلة للتعديل تبعا للقرارات التي تصدر  -
 



 2 

 اإلجراء الجمركـــــــــــــــي تسلسل
 

 السند القانوني 
 

تعليمات جمركية  جمركي في وقت الحقبشأن االستالم المباشر لالرساليات على ان يتم اعداد البيان ال 1
55+61/1111 

2 
 

 66/2115تعليمات جمركية  ِبشأن اإلجراءات الواجب مراعاتها عند تحرير محضر الضبط .

6 
 

بشأن الديسكات واألفالم المحالة إلى رقابة المطبوعات والتسجيالت الصوتية والمرئية والمقروءة بوزارة 
 اإلعالم .

 48/2115تعليمات جمركية 

بشأن إجراء التفصيل المطلوب لجميع األصناف الواردة والموثقة بالبيانات الجمركية من حيث النوع  8
 والوزن والقيمة والمنشأ ورمز النظام المنسق

 

 6/2116تعليمات جمركية 

 بشأن ضرورة ختم الطوابع التي توضع على المستندات الخاصة بنظام التصفية الفورية وإتالفها عن طريق 5
  )خرم الطابع( من قبل اإلدارات التوثيقية 

 
 
 

 77/2116تعليمات جمركية 
 55/2117تعليمات جمركية 
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بشــأن اســتيفاء تعهــد مســتنده مــن الجهــات الحكوميــة لقرســاليات الموثقــة بموجــب بيــان إدخــا  جمركــي  6
 مؤقت.

 
 

 75/2117تعليمات جمركية

 بشأن العمل بنموذج التصريح الجمركي  7
 
 

 4/2117ت جمركية  تعليما

 م عنـد 2116لسـنة  11( مـن الالئحـة التنفيذيـة للقـانون الموحـد رقـم 6بشأن االلتزام بتطبيق نـ  المـادة ) 4
 تمديد فترة اإلدخا  المؤقــــــــــــت. 

 

 16/2117تعليمات جمركية 

 يةبشأن آلية حجز البضائع باإلدارات الجمركية المخالفة لحماية حقوق الملكية الفكر  1
 

 21/2117تعليمات جمركية 

 بشأن إجراءات منح شهادة آلة ميكانيكية 11
 
 
 

 26/2117تعليمات جمركية 
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 م باعتبار مركز خباره العوازم دائرة جمركية 2117( لسنة 17بشأن قرار السيد/ وزير المالية رقم ) 11
. 

 81/2117تعليمات جمركية 

 لوطنية أو األجنبية إلى البالدبشأن آليات العمل لتنظيم دخو  العمالت ا 12
 

 81/2117تعليمات جمركية 

 بشأن تغيير اسم )تكساكو العربية السعودية( إلى )شركة شيفرون العربية السعودية( 16
 

 51/2117تعليمات جمركية 

بشـــأن تنفيـــذ عقوبـــة المصـــادرة فـــي قضـــايا التهريـــب الجمركـــي والجهـــة التـــي تـــؤو   ليهـــا جميـــع الغرامـــات  18
 ية وحصيلة بيع البضائع المصادرة كتعويض مدنيالجمرك

 

 71/2117تعليمات جمركية 

بشــأن اســتيفاء تعهــد مســتنده مــن الجهــات الحكوميــة لقرســاليات الموثقــة بموجــب بيــان إدخــا  جمركــي  15
 مؤقت.

 75/2117تعليمات جمركية

 صفه تجاريه و ير تجاريهبشان االجراءات الخاصه بارساليات شركات نقل البريد السريع والتي تحمل  16
 

 18/2117تعليمات جمركية 

بشان الية التخلي  على ارساليات الجيش االمريكي القادمه عن طريق شركات البريد السـريع عبـر المنافـذ  17
 الجويه والبريه

 

 15/2117تعليمات جمركية 
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 لمرادم دائرة جمركيةم باعتبار جزيرة أم ا2114( لسنة 6بشأن قرار السيد / وزير المالية رقم ) 14
 
 
 

 15/2114تعليمات جمركية 

 بشأن ترصيد السلع التي يصدر بشأنها قرار وزاره للسماح لبعض الشركات لتصديرها 11
 
 

 14/2111تعليمات جمركية 

 بشأن اللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية 21
 
 

 51/2111تعليمات جمركية 

الحية التأمين للمركبات القادمة لدولة الكويت من قبل مكاتب شركات التأمين الجديدة بشأن متابعة ص 21
 التي تقع ضمن المنظمة الخاضعة للتفتيش من قبل اإلدارة العامة للجمــــــارك

 
 
 

 1/2111+6تعليمات جمركية 
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  بشأن األخطاء في البيانات الجمركية والتنبيه علي المدققين الجمركيين بضرورة 22
 التأكد من صحة المعلومات في البيان قبل اعتماده 

 

 16/2111تعليمات جمركية 

  بشأن الطوابع المالية ) الطبعة الجديــــدة ( 26
 
 

  67/2111تعليمات جمركية 

بشأن عدم إعادة المواد المدعومة التي تخ  دو  المجلس إلى دولها إال بعد التنسيق مع ضابط  28
 االتصا  

 

 26/2111كي تعميم جمر 

 بشأن التقيد بأسس القيمة الجمركية لأل راض الجمركية 25
 

  86/2111تعليمات جمركية 

 بشأن معاملة المنتجات الوطنية التي ترد مفككة ومجزئة  26
 

تعليمات جمركية 
85+64/2111 

 ركيةبشأن فرض ضريبة جمركية على اآلليات والمعدات التي يتم استخدامها داخل الدوائر الجم 27
 
 

 87/2111تعليمات جمركية 
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 بشأن تاريخ وقف الغرامة المفروضة لبيان اإلدخا  الجمركي المؤقت 24
 

 81/2111تعليمات جمركية 

 بشأن وضع آلية لمتابعة استخدام أجهزة الكشف عن المواد المشعــة 21
 

 56/2111تعليمات جمركية 

 ـــو  مع القضايا ضد مجهــــــالتعامل بشأن إجراءات  61
 

 68/2111تعليمات جمركية 

 بشأن البريد الخاص بوزارة الخارجية  61
 

 66/2111تعليمات جمركية 

م باعتبار سوق الخضار والفاكهة المركزه 2111( لسنة 64بشأن قرار السيد/ وزير المالية رقم ) 62
 بالصليبية دائرة جمركية 

 

 61/2111تعليمات جمركية 

من األمم المتحدة بناء على طلب حكومة تايالند من مكتب األمم المتحدة المعني  بشأن المذكرة الواردة 66
 11( A( من الفقرة )12بالمخدرات والجريمة أن يتم تطبيق التدابير التي ن  عليها في البند رقم )

  1144التفاقيه االتجار  ير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
 
 

 44/2111تعليمات جمركية 



 8 

 بشأن دخو  أموا  عراقية وإيرانية إلى دولة الكـــويت  68
 

 61/2111تعميم جمركي 

به لدى مكتب التدقيق العام واإلحصاء  بشأن وجود أخطاء في نقل المعلومات في النظام اآللي المعمو  65
 والحفظ بسبب األخطاء الناجمة من المخلصيين الجمركيين

 

 46/2111تعميم جمركي 

 بشأن تسهيل إجراءات تصدير البـضائع مـن المنطقة الحرة إلى خارج دولة الكـويت  66
 

 2/2111تعليمات جمركية 

 التصدير المؤقـــت ( –بشأن آلية إجراءات السيارات المصدرة خارج البــــــالد )التصدير النهائي  67
 
 

 11/2111تعليمات جمركية 

 والمؤسسات والهيئات الحكومية لتسهيل  بشأن تخصي  مكاتب في جميع الوزارات 64
 معامالت مواطني دو  مجلس التعاون الخليجـــــــــي

 

 12/2111تعليمات جمركية 

بشأن التأكيد على شركات نقل الركاب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية يوضع أسماء أصحاب  61
 الحقائب عليها 

 

 18/2111تعليمات جمركية 
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 أن آلية تصدير المشتقات البتروليــــــةبش        81
 

 15/211تعليمات جمركية 

أو الشركات التجارية الوطنية في أه من دو  اتورة الصادرة من أه من المؤسسات بشأن اعتبار الف 81
 المجلس لبضاعة وطنية فاتورة محلية 

 

 16/2111تعليمات جمركية 

  بشأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش 82
 
 

  17/2111تعليمات جمركية 

الفح  من قبل اإلدارة العامة  بشأن إضافة حقل لقراءة عداد المركبات على كشف التفتيش أثناء 86
 للجمارك وتسجيله في قاعدة البيانات اإللكترونيـــــــة

 
 

 14/2111تعليمات جمركية 

 ة على إيرانوالمتعلق بفرض عقوبات إضافي 1121بشأن قرار مجلس األمن رقم  88
 

  84/2111تعليمات جمركية 
 27/2111تعليمات جمركية 

 بشأن تشديد الكشف على البضائع الواردة من اليابان  85
 

 62/2111تعليمات جمركية 
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بحماية الطوابع المالية من نرعها واستعمالها مره أخرى ن  وزارة المالية والخاصة بشأن الوسائل المقرة  م 86  
 

 81/2111 تعليمات جمركية

 بشأن إجراءات الدخو  والخروج للسفن والدوب في ميناء الشويخ 87
 

 82/2111تعليمات جمركية 

بشأن التأكيد على تعبئة كافة بنود محاضر الضبط ومتابعة عملية االستالم واإلفادة عن المعلومات  84
 اإلستخباراتية 

 

 57/2111تعليمات جمركية 

 ع  ير المخالفة جمركيا بشأن عدم الحجز على البضائ 81
 
 
 
 

 54/2111تعليمات جمركية 

البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النق  أو التسرب ، أو التي من شأنها أن تؤثر في سالمة بشان بيع  51
  البضائع األخرى والمنشآت الموجودة فيها وكذلك التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ

 
 

 65/2111تعليمات جمركية 
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بشان االلتزام بتحرير مخالفات لبيانات اإلدخا  المؤقت بعد انتهاء المدة المسموح بها لقدخا  دون  51
 تقديم طلب ترسيم اوتمديد لها  

 

 66/2111تعليمات جمركية 

على إضافة فردين على القائمة  SCA/2/11(3)بشأن موافقة لجنة العقوبات في مذكرتهــــــا  - 52
 4/2/2111الموحدة بتاريخ 

شأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات بشأن اإلجراءات المتخذة ب -
 م 1267/1111من قبل لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 

 بشأن حذف أسماء مدرجة ضمن القائمة الموحدة  -
 

 67/2111تعليمات جمركية 
 

 78/2111تعليمات جمركية 
 

 16/2112تعليمات جمركية 

 بشأن شهادات النق  بالطرود والبضائع واإلجراءات الخاصة بهــا  56
 
 

 76/2111تعليمات جمركية 

عن ما هو منصوص عليه  بشأن عدم إصدار أو استحداث أية تعليمات أو توجيهات للموظفين تخرج 58
 بقانون لجمارك الموحد و القرارات المنظمة لــه 

 
 

 77/2111تعليمات جمركية 
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بشأن منح بعض موظفي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية صفة الضبطية القضائية لضبط  55
لسنة  بالموافقة على قانون )) نظام (( المبيدات في دو  مجلس  21مخالفات أحكام القانون رقم 

لتداو  أله مبيد التعاون لدو  الخليج العربية والتفتيش على الصادرات والواردات ومرافق التصنيع وا
2111 

 12/2111تعليمات جمركية 

واألفراد عبر  لنقل المعدات MEMACبشأن كتاب مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية  56
 الحدود في حاالت الطـــــــــوارئ

 18/2111تعليمات جمركية 

 الحرة عبر المنافذ الحدوديـــــــةوالمناطق  بشأن اآللية المتكاملة لقرساليات التي ترد إلى المستودعات 57
 

 16/2111تعليمات جمركية 

  على أه مستند وفي كافة البيانات الجمركية بشأن التشديد على ضرورة تخريم كافة أنواع الطوابع  54
 

 112/2111تعليمات جمركية 

 بشأن آلية إحالة البضائع المشتبه فيها من كافة المراكز واإلدارات الجمركية 51
 

 118/2111ليمات جمركية تع

 بشأن آلية تنظيم الضبطيات الجمركية األمنية واإلجراءات الخاصة بهــــا 61
 
 
 

 115/2111تعليمات جمركية 
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بشأن بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النق  أو التسرب أو التي من شأنها أن تؤثر في سالمة  61
 كذلك التي تتعرض لنقصان قي قيمتها بشكل ملحوظ البضائع األخرى والمنشآت الموجودة بها و 

 

 116/2111تعليمات جمركية 

 اإلطفاء(  –بشأن اإلضرابات و مظاهر االمتناع عن العمل في أجهزة الدولة )الجمارك  62
 

 122/2111تعليمات جمركية 

 ارات والتفويض لبعض الصالحيات للسادة مدراء اإلدبشأن طلبات اإلدخا  الجمركي المؤقت  66
 

 127/2111تعليمات جمركية 

 بشأن استيراد وتصدير المالبس العسكرية ومتعلقاتها  68
 

 11/2111تعليمات جمركية 

 بشأن المواد الكيميائية التي ال تحتاج رخ  استيــراد 65
 

 114/2111تعليمات جمركية 

 ية المختلفة باإلدارات التوثيق اآلليبشأن تطبيق جزئية المقاصة بالنظام الجمركي  66
 

 11/2112تعليمات جمركية 

     
 / مدير مكتب الشئون القانونية  أ . منى القالف             


