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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 ـــــــــــــ

 

وما شابه ذلك واألدوية  ) المواد الغذائية والحيوانية والبحرية  والنباتات  قائمة البضائع الممنوع استيرادهـــاأوال : 
" 

 ــــــــــــــــــــ
   

 2112/ 2/  1صدرت القائمة بتاريخ :   -

 
  ( بند   131)  القائمة تتضمن    -

 

 القائمة قابلة للتعديل  ويمكن لذوي الشأن مراجعة اإلدارة العامة للجمارك بشأنها -
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 السند القانونـــي  الصنــف م
 

 .  5/55ـ قرار وزير التجارة والصناعة رقم  الدقيـق والحنطــه . 1
 . 33/88ـ تعليمات جمركية رقم 

 .  113/2115جمركية رقم  ـ تعليمات
 

2  
الدجاج الحي سواء برفقة المسافرين أو بأيـة وسـيلة أىـري ويسـتمني مـن 

 ذلك الصيصان المسماة بعمر يوم واحد .

 
 1  58/  15ـ قرار وزير الصحة العامة رقم 

 1  5/88ـ تعليمات جمركية رقم 

  1  218/81 ـ قرار وزير الصحة العامة رقم 1محلول الفانيليا الكحولـي  3

 

 من قانون   215في شأن تعديل  المادة  1/83ـ قانون رقم  1المشروبات الروحيــة  3
 1  15/51الجزاء رقم      

 1  11/83ـ تعليمات جمركية 
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 أ ( جميع أشكال المستحضرات للمادتين التاليتين : ـ 5   
OXPENISATINE AND RELATED 

PHENIFORMIN HYDROCHlORIDE .   
 ب( األشكال الصيدالنية الخاصة باالستعمال المهبلي    

 لمركبات االسترجينات المختلفة المبينة فيما يلي : ـ     
VAGINAL PERPARATION 
_ SNYTHETIC _ OESTROGENS     

_ STILBESTROL DIPHOSPHATE  

- DIETAY LSTILBESTROL 

- DIENESTROL  

- HEXESTROL  

  52/81رقم  ـ قرار وزير التجارة والصناعة
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 1 18/88ـ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  1القرود والحيوانات المتوحشة والمفترسة  5
 1  35/81ـ تعليمات جمركية رقم 
 1  22/11ـ تعليمات جمركية رقم 
 1  33/2111ـ تعليمات جمركية رقم 

 
البركـــة ( ومنتجاتهــــا ) ال يشـــمل الح ــــر  زيـــل الحبـــة الســــوداء ) حبـــة 8

 الحبة السوداء ذاتها ( .
 1  38/13ـ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

 1  18/13ـ تعليمات جمركية رقم 
 1  28/2111ـ تعليمات جمركية رقم 
 1  51/2111ـ تعليمات جمركية رقم 

 
 1  51/15ر وزير التجارة والصناعة رقم ـ قرا 1األبقار الحية ولحومها الواردة من المملكة المتحدة  8

 1  11/15ـ تعليمات جمركية رقم 
 

ومشـــتقاتها فـــي أي شـــكل مـــن أشـــكال  CYCLAMATEمـــادة  1
 1المواد الغذائية التي تحتوي على هذه المادة ضمن مكوناتها 

 

 1  51/15ـ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 
 1  13/15ـ تعليمات جمركية رقم 
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ربيـــان الطـــازج ىـــتل الفتـــرات التـــي تحـــددها الهيئـــة العامـــة لشـــئون ال 11
الزراعة والمروة السـمكية ويسـمب باسـتيراد الربيـان ىـتل فتـرة الح ـر 

 على الوجه التالي : ـ
. يســـمب لشـــركة األســـماك الكويتيـــة المتحـــدة ـ الشـــركة الو نيـــة  1  

ق لألســـماك ـ االتحـــاد الكـــويتي لصـــيادي األســـماك باســـتيراد وتســـوي
 الربيان الطازج والمجمد المستورد .

. يســــــمب للشــــــركات والميسســــــات التجاريــــــة األىــــــري باســــــتيراد  2
 وتسويق الربيان المجمد  .

م ، 81/2115ــــــ قـــــرار الهيئـــــة العامـــــة لشـــــئون الزراعـــــة والمـــــروة الســـــمكية رقـــــم 
 م 55/2115
 ,1331/2115. 

 م .11/2115ـ تعليمات جمركية رقم 
 م .8/2115ـ تعليمات جمركية رقم 
 م .3/2118ـ تعليمات جمركية رقم 

النمســاوية والشـــركة األم  AIBOVINAعــدم التعامــل مــع شــركة  11
WBAG   السويســـرية لشـــرائها كميـــات مـــن الـــدم الملـــو  بفيـــرو

 1اإليدز 

ـــــــاب وزارة الصـــــــحة العامـــــــة رقـــــــم    ـــــــ كت المـــــــير   53555/18ـ  8/1ـ
13/5/1118 1 

 1  32/18ـ تعليمات جمركية رقم 
 

ـــــــــــزانيا ،  12 ــــــــــا ، تن ــــــــــدا ، كيني ــــــــــن أو ن ــــــــــبتد م ــــــــــواردة لل  األســــــــــماك ال
 1موزامبيق 

ــــ كتـــاب الهيئـــة العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية وارد الســـجل العـــام رقـــم 
 بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 3351

 1م 8/12/1118  
 52/18ـ تعليمات جمركية رقم 
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 1جميع أنواع الطيور والدواجن والبيض من باكستان  13
 
 

 1 385/11الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  ـ قرار
 1   51/11ـ تعليمات جمركية رقم 

لحــوم األبقــار الطازجــة والمبــردة والمجمــدة والمصــنعة ومشــتقاتها مــن  13
 1دول المجموعة األوربية وحتى أشعار آىر 

 1م 11/2/2111المير   3311ـ كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 
 1  11/2111ليمات جمركية رقم ـ تع

 1  13/2111ـ تعليمات جمركية رقم 
 

الحيوانـات المجتـرة مـن دول المجموعـة األوربيـة ) االتحـاد األوربـي (  15
 1ولحين إشعار آىر 

 
) رفــــع الح ــــر عــــن اســــتيراد األبقــــار الحتبــــة مــــن دولتــــي الســــويد  -

 وهولندا ( .
 
 
 
 

 1 51/2111المروة السمكية رقم ـ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة و 
 1 13/2111ـ تعليمات جمركية رقم 

 1 118/2115قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -
  18/2115تعليمات جمركية رقم  -
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الــدجاج المجمـــد ومنتجاتــه ومشـــتقاته التــي منشـــأها جمهوريــة الصـــين  15

 الشعبية .
 م  .115/2113عة رقم قرار وزارة التجارة والصنا -

 م  .51/2113تعليمات جمركية رقم  -
جميـــــع أنــــــواع الحيوانــــــات الحيــــــة مـــــن جمهوريــــــة موريتانيــــــا وكــــــذلك  18

 الحيوانات ذات المنشأ نفسه بصورة ميقتة وحتى إشعار آىر .
قـــــــــرار الهيئـــــــــة العامـــــــــة لشـــــــــئون الزراعـــــــــة والمـــــــــروة الســـــــــمكية رقـــــــــم  -

 م  .1185/2113

 م  .85/2113تعليمات جمركية رقم  -
الحيوانـــات المجتـــرة مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بصـــورة ميقتـــة  18

 وحتى إشعار آىر .
قـــــــــرار الهيئـــــــــة العامـــــــــة لشـــــــــئون الزراعـــــــــة والمـــــــــروة الســـــــــمكية رقـــــــــم  -

 م .1218/2113

 م  .82/2113تعليمات جمركية رقم  -
جميـــع أنـــواع الطيـــور الحيـــة مـــن كوريـــا الجنوبيـــة بصـــورة ميقتـــة وحتـــى  11

 . إشعار آىر
 
 
 
 
 

قـــــــــرار الهيئـــــــــة العامـــــــــة لشـــــــــئون الزراعـــــــــة والمـــــــــروة الســـــــــمكية رقـــــــــم  -
 م .1231/2113

 م .2/2113تعليمات جمركية رقم  -
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جميــع أنــواع الطيــور الحيــة والصيصــان عمــر يــوم واحــد لــدجاج اللحــم  21
ـــــة  ـــــام الديمقرا ي ـــــيض وبـــــيض التفـــــريخ مـــــن جمهوريـــــة فيتن وانتـــــاج الب

 ار آىر .االشتراكية بصفة ميقتة ولحين إشع
 

 م .35/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -

 م .11/2113تعليمات جمركية رقم  -

جميـــع أنـــواع الحيوانـــات المجتـــرة مـــن جمهوريـــة  اجيكســـتان بصـــورة  21
 ميقتة وحتى إشعار آىر .

 م .31/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -

 م .8/2113ات جمركية رقم تعليم -

-  
جميع أنواع الطيور الحيـة مـن سـلطنة عمـان والمملكـة المغربيـة بصـفة  22

 ميقتة وحتى إشعار آىر 
 

 م .15/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -

 م .23/2113تعليمات جمركية رقم  -

ميقتـة وحتـى إشـعار جميع أنـواع الفصـيلة البقريـة مـن سـوازيتند بصـفة  23
 أىر .

م 115/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -
. 

 م .28/2113تعليمات جمركية رقم  -
م 118/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  - جميع أنواع األ نام من البرتغال بصفة ميقتة وحتى إشعار آىر . 23

. 

 م .21/2113ركية رقم تعليمات جم -
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جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يـوم واحـد للـدجاج التحـم  25
وانتــاج البــيض وبــيض التفــريخ مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحتــى 

 إشعار آىر .
 

 132/2113قرار الهيئة العامة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم  -
 م .1155/2113بتعديل قرار الهيئة رقم 

 م .85/2113تعليمات جمركية رقم  -

 م .31/2113تعليمات جمركية رقم  -
بشأن ح ر االستيراد المباشر والغير مباشر لأللمـا  الخـام والجـذوع  25

 الخشبية المستديرة والمنتجات الخشبية التي يكون منشأها ليبيريا .
 . 1521/2113قرار مجلس األمن الدولي رقم  -

م 22/3/2113المـير   11818ناعة رقـم كتاب وزارة التجارة والص -
 م .23/3/2113بتاريخ  1215وارد السجل العام رقم 

 م .31/2113تعليمات جمركية رقم  -
جميع أنواع الحيوانات المجتـرة مـن قبـرص بصـفة ميقتـة وحتـى إشـعار  28

 آىر . 
 

 م 211/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -

 م .38/2113ية رقم تعليمات جمرك -

 بشأن ح ر استيراد  : 28
ـ لحــوم األبقــار واأل نــام الطازجــة والمبــردة والمجمــدة والمصــنعة  1

 بكافة أنواعها ومشتقاتها التي منشأها جمهوريتي منغوليا و اجكستان 
ـ لحـــوم األ نـــام الطازجـــة والمبـــردة والمجمـــدة والمصـــنعة بكافـــة  2

 مهورية البرتغال .أنواعها ومشتقاتها التي منشأها ج
 

 م 112/2113قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  -

 م .33/2113تعليمات جمركية رقم  -
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جميع أنواع حيوانـات الفصـيلة الخيليـة مـن جمهوريـة جنـوب أفريقيـا  21
 بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر

م 311/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -
. 

 م .35/2113ت جمركية رقم تعليما -

( لسـنة  253قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقـم )  -
 م .2118

 م2118( /  33تعليمات جمركية رقم )  -

-  
جميع الحيوانـات المجتـرة مـن جمهوريـة روسـيا بصـفة ميقتـة ولحـين  31

 إشعار آىر .
م 385/2113قم قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية ر  -

. 

 م .55/2113تعليمات جمركية رقم  -
جميـع أنــواع الحيوانــات مـن فصــيلة الخيــول مـن واليــة ويــومن  فقــ   31

دون  يرهـــا مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بصـــفة ميقتـــة ولحـــين 
 إشعار آىر .

 
 
 

م 113/2115قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم  -
. 

 م .28/2118ة رقم تعليمات جمركي -
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جميــع أنــواع حيوانــات الفصــيلة الخيليــة مــن ســوازيتند بصــفة ميقتــة  32

 وحتى إشعار آىر .
 
 

ــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  - ــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والم قــــــــرار الهيئ
 م .383/2113

 م .53/2113تعليمات جمركية رقم  -

ة جميــع أنــواع الحيوانــات الحيــة مــن فصــيلة المجتــرات مــن جمهوريــ 33
 البرازيل بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر .

ــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  - ــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والم قــــــــرار الهيئ
 م .511/2113

 م .82/2113تعليمات جمركية رقم  -
جميع أنواع الحيوانـات الحيـة المجتـرة واإلبـل مـن جمهوريـة العـرا   33

 بمــــــــــــا فيهــــــــــــا ذكــــــــــــور األ نــــــــــــام ســــــــــــواء أل ــــــــــــرا  شخصــــــــــــية 
 صفة ميقتة ولحين إشعار آىر .أو تجارية وذلك ب

 
 
 
 

ــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  - ــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والم قــــــــرار الهيئ
 م .585/2113

 م .81/2113تعليمات جمركية رقم  -

ــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  - ــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والم قــــــــرار الهيئ
 م .255/2118

 م .35/2118تعليمات جمركية رقم  -
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ة بجميـــع أنواعهـــا التـــي منشـــأها جمهوريـــة لحـــوم الحيوانـــات المجتـــر  35
 العرا  

 

 م 231/2113قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  -

 م .85/2113تعليمات جمركية رقم  -

ـــة  35 جميـــع أنـــواع الطيـــور الحيـــة وتشـــمل جميـــع أنـــواع الطيـــور الداجن
والصيصــان والبــيض المخصــب والحمــام و يــور الزينــة مــن جمهوريــة 

 ر آىر .جنوب أفريقيا ولحين إشعا
 
 

 885/2113قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقـم  -
 م .811/2113ورقم 

 م .12/2113+ 88تعليمات جمركية رقم  -

 

ــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  - جميع أنواع الحيوانات المجترة من كولومبيا ولحين إشعار آىر . 38 ــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والم قــــــــرار الهيئ
 م .811/2113

 م .11/2113مات جمركية رقم تعلي -
جميــع الحيوانــات الحيــة مــن المملكــة المغربيــة بصــفة ميقتــة وحتــى  38

 إشعار آىر .
ــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  - ــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والم قــــــــرار الهيئ

 م .121/2113

 م .18/2113تعليمات جمركية رقم  -

 
 
 
 

قــــــــرار الهيئــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والمــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  -فصـيلة جميع أنواع الحيوانات من فصـيلة المجتـرات باإلضـافة إلـى ال 31
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 م .112/2113 الخيلية من دولة بليز ) أمريكا الجنوبية  ( ولحين إشعار آىر .

 م .112/2113تعليمات جمركية رقم  -
جميـع الحيوانـات مــن الفصـيلة البقريــة مـن دولـة نيجيريــا بصـفة ميقتــة  31

 ولحين إشعار آىر .
العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والمــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  قــــــــرار الهيئــــــــة -

 م .1111/2113

 م . 118/2113تعليمات جمركية رقم  -
جميــع أنـــواع لحـــوم الطيـــور والـــدواجن الطازجـــة والمبـــردة والمجمـــدة  31

 بكافة أنواعها ومنتجاتها التي منشأها جنوب أفريقيا .
 

 م 385/2113قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  -

 م .5/2115ية رقم تعليمات جمرك -

جميـــع أنـــواع لحـــوم الحيوانـــات مـــن الفصـــيلة البقريـــة ومشـــتقاتها مـــن  32
 دولة نيجيريا ولحين إشعار آىر .

 م 32/2115قرار وزارة التجارية والصناعة رقم  -

 م .13/2115تعليمات جمركية رقم  -
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جميـــع أنـــواع الحيوانـــات مـــن الفصـــيلة البقريـــة مـــن كينيـــا بصـــفة ميقتـــة  33
 ين إشعار آىر .ولح

قــــــــرار الهيئــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والمــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  -
 م .131/2115

 م .18/2115تعليمات جمركية رقم  -
 قــــــــــــــــــــــــــرار الســــــــــــــــــــــــــيد / وزيــــــــــــــــــــــــــر التجــــــــــــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــــــــــــناعة - الروبيان الطازج والمجمد من دولة فنزويت .  33

 م .2115( لسنة 133رقم )

 م .  2115/ 31تعليمات جمركية رقم  -
أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يـوم واحـد للـدجاج التحـم  جميع 35

وإنتاج البيض وبيض التفريخ من الـدول التاليـة : الصـين , هونـن كونـن 
ــــ ــــا , تايتن ــــام , كمبودي ــــا , فيتن ــــا الشــــمالية , ماليزي ,  د, الو  , كوري

 إندونيسيا .
  . 

 

( لسنة 338قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم ) -
 م .2115

 م .2115( /  31تعليمات جمركية رقم )  -

(  585قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم )  -
 م .2115لسنة 

 م .2115( /  51مات جمركية رقم ) تعلي  -
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ــــــــــداول منــــــــــت  مــــــــــا يســــــــــمى  35 ــــــــــع وت  ح ــــــــــر اســــــــــتيراد وعــــــــــر  وبي
 (CLUB PEPPER SPRAY والــذي يحتــوي علــى مــ ) ادة

 ىطـــــــــــــــــــــرة تســــــــــــــــــــــتعمل فــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــنفس
ـــــر  فـــــي العـــــين ويســـــبب العمـــــى الميقـــــل أو أي   ) رذاذ فلفـــــل ( ي

 منتجات أىري تعمل بنفس األسلوب وتيدي إلى ذات الضرر .

ـــــــــــــــــــم  - ـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رق ـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد /وزي  ق
 م .2115( لسنة 118) 

 م . 2115( /  38تعليمات جمركية رقم )  -

  الفلفل األحمر ) شـيلي بـاودر ( الـذي يحتـوي ح ر استيراد مسحو  38
 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارارد 

(PARARED ـــــة أوزبكســـــتان ومملكـــــة ـــــن كـــــل مـــــن جمهوري ( م
 أسبانيا . 

 قـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزيـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم -
 م .2115( لسنة  225)   

 م . 2115( /  52تعليمات جمركية رقم )  -

نـــــات مـــــن كـــــل مـــــن جمهـــــوريتي  ح ـــــر اســـــتيراد جميـــــع أنـــــواع الحيوا 38
 كازاىستان وتركمينستان بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر

 
 

(  888قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم )  -
 م .2115لسنة 

 م . 2115( /  88تعليمات جمركية رقم )  -
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 ح ر استيراد جميع أنواع الطيور الحية مـن الجمهوريـة التركيـة ودولـة 31
 رومانيا ولحين إشعار آىر .

 
 

(  885قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم )  -
 م .2115لسنة 

 م . 2115( /  82تعليمات جمركية رقم )  -

ح ــر اســتيراد جميــع أنــواع لحــوم الطيــور المصــنعة الطازجــة والمبــردة  51
 والمجمدة من جمهورية روسيا ومنغوليا وكازاىستان . 

 
 
 فع الح ر عن روسيا ر 

 قـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزيـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم -
 م .2115( لسنة  328)   

 م . 2115( /  83تعليمات جمركية رقم )  -

  83/2111تعليمات جمركية  -
 121/2111تعليمات جمركية  -

ح ــــر اســــتيراد جميــــع أنــــواع الطيــــور الحيــــة ومخلفاتهــــا مــــن كرواتيــــا  51
 ولحين إشعار آىر . 

 
 

(  121ئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم ) قــرار الهي -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  88تعليمات جمركية رقم )  -
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ح ــــر اســــتيراد جميــــع لحــــوم الطيــــور المصــــنعة والطازجــــة والمبــــردة  52
والمجمـــدة بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا مـــا عـــدا المعالجـــة 

 كرواتيا .  من جمهورية 81حراريا عند درجة حرارة 
 

 قـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزيـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم -
 م .2115( لسنة  355)   

 م . 2115( /  11تعليمات جمركية رقم )  -

 
ــة لمواجهــة دىــول مــر  إنفلــونزا الطيــور  - 53 وضــع إجــراءات إحترازي

 إلى دولة الكويل .
ــة و يــور الزينــة بكافــة  - ح ــر اســتيراد جميــع الطيــور المائيــة , البري

ها ومخلفاتها مـن جميـع دول العـالم بصـفة ميقتـة ولحـين إشـعار أنواع
 آىر .

ح ــر اســـتيراد كافـــة أنـــواع الطيــور الداجنـــة ومخلفاتهـــا مـــن جميـــع  -
 دول آسيا ولحين إشعار آىر . 

يســــتمنى مــــن الح ــــر إرســــاليات البــــيض المخصــــب علــــى أن يــــتم  -
تبخيــره قبــل الشــحن بمتمــة أيــام وأن تكــون مصــحوبة بشــهادة صــحية 

 يطرية تفيد ذلك . ب
ـــور الزينـــة مـــن  - ـــة , البريـــة و ي ـــع الطيـــور المائي ح ـــر اســـتيراد جمي

جميع دول العـالم بصـفة ميقتـة ولحـين إشـعار آىـر باسـتمناء الصـقور 
) يــــور القــــنا( المربــــاة فــــي األســــر بمراكــــز اإلكمــــار المعتمــــدة مــــن 
ســـايتس مـــن الـــدول التـــي لـــم تســـجل بهـــا إصـــابات لمـــر  انفلـــونزا 

 الطيور 
 

ــ - (  113رار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم ) ق
 م .2115لسنة 

 م .2115( /  85تعليمات جمركية رقم )  -

(  858قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم )  -
 م .2115لسنة 

 م .2115( /  15تعليمات جمركية رقم )  -

 
 
 
 
 
 
(  113ة والمــروة الســمكية رقــم ) قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــ -

 م .2115لسنة 

 م.2115(/ 15تعليمات جمركية رقم ) -
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ح ــر اســتيراد جميــع أنــواع الطيــور الداجنــة ومخلفاتهــا بصــفة ميقتــة  53
 من دولة أوكرانيا ولحين إشعار آىر .

 
 

(  1183قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم )  -
 م .2115لسنة 

 م 2115( /  2عليمات جمركية رقم ) ت -

ح ـــر اســــتيراد جميـــع لحــــوم الطيـــور المصــــنعة والطازجـــة والمبــــردة  55
والمجمـــدة بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا مـــا عـــدا المعالجـــة 

 من جمهورية أوكرانيا . 81حراريا عند درجة حرارة 

ـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم - ـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزي  ق
 .م 2115( لسنة  21)   

 م2115( /  5تعليمات جمركية رقم )  -
ح ر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتهـا والصيصـان عمـر  55

يــــوم واحــــد والــــدجاج التحــــم وإنتــــاج البــــيض وبــــيض التفــــريخ مــــن 
ــــة  ــــا ودول ــــة بلغاري ــــا وجمهوري ــــة نيجيري ــــة وجمهوري ــــة العراقي الجمهوري

 إيطاليا وجمهورية سلوفينيا وحتى إشعار آىر . 

(  153ار الهيئـــة العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية رقـــم ) قـــر  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  12تعليمات جمركية رقم )  -

ح ــر اســتيراد جميــع أنــواع الحيوانــات المجتــرة مــن جمهوريــة مصــر  58
 العربية وحتى إشعار آىر .

(  181قـــرار الهيئـــة العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية رقـــم )  -
 م .2115 لسنة

 م2115( /  18تعليمات جمركية رقم )  -
ح ر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتهـا والصيصـان عمـر  58

يوم واحد وبيض التفريخ بصفة ميقتة من الـدول التاليـة )، النمسـا ، 
جمهورية مصر العربيـة ، جمهوريـة أذربيجـان ، البوسـنة ، الهرسـك ( 

 ولحين إشعار آىر 

(  181العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية رقـــم )  قـــرار الهيئـــة -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  23تعليمات جمركية رقم )  -
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ح ر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتهـا والصيصـان عمـر  51
يــــوم واحــــد وبــــيض التفــــريخ مــــن جمهوريــــة إيــــران اإلســــتمية ودولــــة 

 اليونان حتى إشعار آىر .

(  151العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية رقـــم )  قـــرار الهيئـــة -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  13تعليمات جمركية رقم )  -
ـــــور المصـــــنعة )الطازجـــــة  51 ـــــردة  –ح ـــــر اســـــتيراد لحـــــوم الطي  –المب

المجمـــدة( بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا مـــا عـــدا المعالجـــة 
 التي منشأها دولة صربيا . 81حراريا عند درجة 

ـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم - ـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزي  ق
 م .2115( لسنة  113)   

 م2115( /  38تعليمات جمركية رقم )  -
ح ر استيراد شاي جامبو للوزن الممالي لعدم صـتحيته لتسـتهتك  51

 اآلدمي وذلك الحتوائه على تركيزات عالية من الرصاص .
ـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم - ـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزي  ق

 م .2115لسنة  ( 82)   

 م2115( /  31تعليمات جمركية رقم )  -
ــــردة  –الطازجــــة  –ح ــــر اســــتيراد لحــــوم الطيــــور المصــــنعة  52  –المب

المجمــدة بكافــة أنواعهــا ومشــتقاتها ومنتجاتهــا فيمــا عــدا المعالجــة 
 –مصـــــر  –التـــــي منشـــــأها الـــــدول 81حراريـــــا عنـــــد درجـــــة حـــــرارة 

   والهرسك –البوسنة  –أذربيجان 

ـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد - ـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم ق  / وزي
 م .2115( لسنة  111)   

 م2115( /  31تعليمات جمركية رقم )  -
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ـــــواع الطيـــــور الحيـــــة ومخلفاتهـــــا وكـــــذلك  53 ح ـــــر اســـــتيراد جميـــــع أن

 –الصيصـــــان عمـــــر يـــــوم واحـــــد وبـــــيض التفـــــريخ مـــــن )ســـــلوفاكيا 
النيجـــر( بصـــفة ميقتـــة ولحـــين إشـــعار  –بولنـــدا  –ألبانيـــا  -سويســـرا

 رآى
 
 
 

(  258قـــرار الهيئـــة العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية رقـــم )  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  35تعليمات جمركية رقم )  -

ــــردة  –الطازجــــة  –ح ــــر اســــتيراد لحــــوم الطيــــور المصــــنعة  53  –المب
المجمــدة بكافــة أنواعهــا ومشــتقاتها ومنتجاتهــا فيمــا عــدا المعالجــة 

 التي منشأها دولة السويد . 81حراريا عند درجة حرارة 

ـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم - ـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزي  ق
 م .2115( لسنة  123)   

 م2115( /  31تعليمات جمركية رقم )  -
ـــــواع الطيـــــور الحيـــــة ومخلفاتهـــــا وكـــــذلك  55 ح ـــــر اســـــتيراد جميـــــع أن

الصيصـــان عمـــر يـــوم واحـــد وبـــيض التفـــريخ مـــن دولـــة صـــربيا بصـــفة 
 ميقتة ولحين إشعار آىر .

 
 

(  211قـــرار الهيئـــة العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية رقـــم )  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  31تعليمات جمركية رقم )  -

ـــــواع الطيـــــور الحيـــــة ومخلفاتهـــــا وكـــــذلك  55 ح ـــــر اســـــتيراد جميـــــع أن
الصيصــان عمــر يــوم واحــد وبــيض التفــريخ مــن دولــة الســويد بصــفة 

 ميقتة ولحين إشعار آىر . 
 
 

(  252العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــروة الســـمكية رقـــم )  قـــرار الهيئـــة -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  38تعليمات جمركية رقم )  -
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 –المبـــــردة  –الطازجــــة  –ح ــــر اســــتيراد جميــــع الطيــــور المصــــنعة  58
المجمـــدة بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا فيمـــا عـــدا المعالجـــة 

–ألبانيــا  -سويســرا –مــن )ســلوفاكيا  81حراريــا عنــد درجــة حــرارة 
 النيجر( بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر .

 

 قـــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــيد / وزيـــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــم -
 م .2115( لسنة  131)   

 م2115( /  31تعليمات جمركية رقم )  -

 
 

ح ــــــر اســــــتيراد جميــــــع أنــــــواع الطيــــــور الحيــــــة ومخلفاتهــــــا وكــــــذلك  58
ردن الصيصــــــان عمــــــر يــــــوم واحــــــد وبــــــيض التفــــــريخ مــــــن دولتــــــي األ

 وأفغانستان بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر .
 رفع ح ر االستيراد من المملكة األردنية الهاشمية .  -
 

(  315قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم )  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  51تعليمات جمركية رقم )  -

(  881م ) قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــ -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  111تعليمات جمركية رقم )  -
ح ــــــر اســــــتيراد جميــــــع أنــــــواع الطيــــــور الحيــــــة ومخلفاتهــــــا وكــــــذلك  51

ـــــن )الكـــــاميرون  ـــــيض التفـــــريخ م ـــــوم واحـــــد وب  –الصيصـــــان عمـــــر ي
 باكستان( . –مينمار  -جورجيا

(  321قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم )  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  52تعليمات جمركية رقم )  -
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 –المبـــــردة  –الطازجـــــة  –اســـــتيراد جميـــــع الطيـــــور المصـــــنعة ح ـــــر  81
المجمـــدة بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا فيمـــا عـــدا المعالجـــة 

لتـي منشـأها الـدول التاليـة )الكـاميرون ا 81حراريا عنـد درجـة حـرارة 
 أفغانستان( . -األردن  –باكستان  –مينمار  -جورجيا –
رفع ح ر االستيراد من دولتي ماليزيا والمملكة األردنية الهاشـمية  -
  . 
 

 قـــــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــــيد / وزيـــــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــــناعة  -
 م .2115( لسنة  131رقم ) 

 م2115( /  51تعليمات جمركية رقم )  -

 
 الســـــــــــــــــــــــــيد / وزيـــــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــــناعة قـــــــــــــــــــــــــرار  -

 م .2115( لسنة  313رقم ) 

 م 2115( /  118تعليمات جمركية رقم )   -     
 

ح ر استيراد جميـع أنـواع الطيـور الحيـة ومخلفاتهـا والصيصـان عمـر  81
يـــوم واحـــد وبـــيض التفـــريخ مـــن دولـــة الســـودان بصـــفة ميقتـــة ولحـــين 

 إشعار آىر .

(  522الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم ) قــرار الهيئــة العامــة لشــئون  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  51تعليمات جمركية رقم )  -
ح ر استيراد جميـع أنـواع الطيـور الحيـة ومخلفاتهـا والصيصـان عمـر  82

يوم واحد وبيض التفـريخ مـن دولـة بوركينـا فاسـو بصـفة ميقتـة ولحـين 
 إشعار آىر .

 
 
 
 

(  355المــروة الســمكية رقــم ) قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة و  -
 م .2115لسنة 

 م 2115( /  52تعليمات جمركية رقم )  -
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ح ـر اســتيراد جميــع األبقــار الحيــة مــن واليــة أوكتهامــا بالواليــات  - 83
 المتحدة األمريكية بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر

 
ح ـــر اســـتيراد جميـــع األبقـــار الحيـــة مـــن واليـــة أالبامـــا بالواليـــات  -

 األمريكية بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر المتحدة

(  388قرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم )  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  53تعليمات جمركية رقم )  -

 
 1221قرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم )  -

 م .2115( لسنة 

 م .2115(/133تعليمات جمركية رقم ) -

 
ح ر استيراد جميـع أنـواع الطيـور الحيـة ومخلفاتهـا والصيصـان عمـر  83

يــوم واحــد وبــيض التفــريخ مــن دولــة كــوت دي فــوار) ســاحل العــاج ( 
 بصفة ميقتة ولحين إشعار آىر .

 
 

(  528قرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم )  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  53تعليمات جمركية رقم )  -

 ح ر صيد أسماك الزبيدي بالمياه اإلقليمية الكويتية. - 85
الســماب باســتيراد وبيــع أســماك الزبيــدي الطازجــة  -

والمبــــردة والمجمــــدة المســــتوردة بعــــد الحصــــول 
على إذن مسـبق مـن الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة 
ـــة  والمـــروة الســـمكية مـــن ىـــتل المنافـــذ الجمركي

 الجوية 

 

(  538ون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم ) قرار الهيئـة العامـة لشـئ -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  58تعليمات جمركية رقم )  -
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 –المبـردة  –ح ر اسـتيراد جميـع لحـوم الطيـور المصـنعة )الطازجـة  85
المجمـــدة( بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا مـــا عـــدا المعالجـــة 

 .  من دولة بوركينا فاسو  81حراريا عند درجة حرارة 
 

ـــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــناعة  - ـــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــيد / وزي  ق
 م .2115( لسنة  181رقم ) 

 م2115( /  51تعليمات جمركية رقم )  -

 
المجمـدة  –المبـردة  –ح ـر اسـتيراد جميـع لحـوم األبقـار الطازجـة  88

والمصــنعة بكافــة أنواعهــا ومشــتقاتها مــن واليــة أوكتهومــا بالواليــات 
 المتحدة األمريكية .

ـــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــيد  - ـــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــناعة ق  / وزي
 م .2115( لسنة  225رقم ) 

 م2115( /  83تعليمات جمركية رقم )  -
 –المبـردة  –ح ر اسـتيراد جميـع لحـوم الطيـور المصـنعة )الطازجـة  88

المجمـــدة( بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا مـــا عـــدا المعالجـــة 
 حراريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 من المملكة المتحدة .  81حرارة 
 

ـــــــــــــــــــــــر  - ـــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــناعة ق  ار الســـــــــــــــــــــــيد / وزي
 م .2115( لسنة  111رقم ) 

 م2115( /  85تعليمات جمركية رقم )  -

ح ر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتهـا والصيصـان عمـر  81
يــوم واحــد وبــيض التفــريخ مــن دولــة الــدنمارك ودولــة جيبــوتي بصــفة 

   ميقتة ولحين إشعار آىر
 
 
 
 

(  823مة لشئون الزراعة والمـروة السـمكية رقـم ) قرار الهيئة العا -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  85تعليمات جمركية رقم )  -
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ح ــر اســتيراد األبقــار الحتبــة مــن دولتــي الســويد وهولنــدا ولحــين  81
 إشعار آىر .

 

(  812قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمـروة السـمكية رقـم )  -
 م .2115لسنة 

 م2115( /  81ركية رقم ) تعليمات جم -
المجمــدة بكافــة  –المبــردة  –ح ــر اســتيراد لحــوم الطيــور الطازجــة  81

أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائـدة ماعـدا المعالجـة حراريـا 
 التي منشأها كل من الدانمارك وجيبوتي . 81عند درجة 

 

ـــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــناعة  - ـــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــيد / وزي  ق
 م .2115( لسنة  253رقم ) 

 م2115( /  11تعليمات جمركية رقم )  -

ــدة مــن جميــع الــدول التــي صــدر بشــأنها  82 ح ــر اســتيراد بــيض المائ
 –الطازجـة  –قرارات ح ر بالنسبة الستيراد لحوم الطيور المصنعة 

والمجمـــدة بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ماعـــدا المعالجـــة  –المبـــردة 
  81حراريا عند درجة 

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــيد / وز  - ـــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــناعة ق  ي
 م .2115( لسنة  253رقم ) 

 م2115( / 11تعليمات جمركية رقم )  -
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ح ــر اســتيراد جميــع أنــواع المنتجــات البحريــة بمــا فيهــا األســماك  83
( التــــي NAGالطازجــــة والمبــــردة )الكتشــــاك تلومهــــا بميكــــروب 

 منشأها الهند وحتى إشعار آىر .  
 وررفع ح ر االستيراد ولمدة ستة شه -

 قــــــــــــــــــــــــرار الســــــــــــــــــــــــيد / وزيــــــــــــــــــــــــر التجــــــــــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــــــــــناعة  -
 م .2115( لسنة  338رقم ) 

 م2115( / 121تعليمات جمركية رقم )  -

 قــــــــــــــــــــــــرار الســــــــــــــــــــــــيد / وزيــــــــــــــــــــــــر التجــــــــــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــــــــــناعة  -
 م .2115( لسنة  531رقم ) 

 م 2118( /  1228تعليمات جمركية رقم )  -

 
ح ــر اســتيراد جميــع أنــواع الحيوانــات مــن فصــيلة المجتــرات مــن   83

 –أرتيريــا  –الصــومال –كينيــا   –ل مــن الــدول األفريقيــة التاليــة )كــ
 ( .–أو ندا  –تترانيا 

  إعادة الح ر مرة مانية على والسودان وأو ندا -
 رفع الح ر عن السودان -
 

(  181قرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم )  -
 م .2118لسنة 

 م2118( /  31تعليمات جمركية رقم )  -
  2118/ 118تعليمات جمركية رقم  -

 15/2111تعليمات جمركية  -

 
ح ــر اســتيراد المجتــرات مــن دولــة اإلكــوادور بصــفة ميقتــة ولحــين  85

 إشعار آىر 
(  258قرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم )  -

 م .2118لسنة 

 م2118( /  38تعليمات جمركية رقم )  -
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ماء زمزم بغر  تجاري وعدم عرضها وتـداولها داىـل ح ر استيراد  85
 األسوا  .

بتـــــاريخ  3115كتــــاب وزارة الخارجيــــة وارد الســــجل العــــام رقــــم  -
5/12/2115  

 م2118( / 1تعليمات جمركية رقم )  -

 قــــــــــــــــــــــــرار الســــــــــــــــــــــــيد / وزيــــــــــــــــــــــــر التجــــــــــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــــــــــناعة  -
 م .2118( لسنة  211رقم ) 

 م2118( / 32تعليمات جمركية رقم )  -
محــار الليلــي فــي الميـاه اإلقليميــة الكويتيــة بصــفة ميقتــة  ح ـر جمــع 88

 ولحين إشعار آىر . 
(  338قرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم )  -

 م .2118لسنة 

 م2118( /  53تعليمات جمركية رقم )  -
ح ـــر اســـتيراد جميـــع أنـــواع المجتـــرات بصـــفة ميقتـــة مـــن جمهوريـــة  88

 آىر . لبنان ولحين إشعار 
(  313قرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعـة والمـروة السـمكية رقـم )  -

 م .2118لسنة 

  م2118( /  53تعليمات جمركية رقم )  -
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ح ــر اســتيراد جميــع أنــواع الحيوانــات الفصــيلة الخيليــة بصــفة ميقتــة  81
 من استراليا ولحين إشعار آىر 

فـــي   888وة الســـمكية قـــرار الهيئـــة العامـــة لشـــئون الزراعـــة والمـــر  -
 21/11/2118في  3518.وارد السجل  18/11/2118

  2118/  11تعليمات جمركية  -

 
 
 

ح ـــــر ميقـــــل علـــــى اســـــتيراد جميـــــع انـــــواع الطيـــــور وبـــــيض التفـــــريخ  11
   والصيصان عمر يوم واحد للدجاج التحم والبيا  من تايلند

 
 
  . 

 1188قــــرار الهيئــــة العامــــة لشـــــئون الزراعــــة والمــــروة الســـــمكية  -
 23/11/2118في  3381.وارد السجل  2118/

 83/2118تعليمات جمركية رقم  -

ح ر استيراد المحـوالت والكيـبتت والمولـدات الكهربائيـة المحتويـة  11
   PCBs علــى نفايــات ملومــة بمــادة منــائي الفينــول متعــددة الكلــور
 لما لها من تأميرات سلبية ىطرة على اإلنسان والبيئة .

ة المعـــامتت الخاصـــة بالكـــابتت والمحـــوالت التـــي إحالـــ متح ـــة :
 تحتوي على زيوت فق  الى الهيئة العامة للصناعة.

ــــــــة رقــــــــم ع ب /  - ــــــــة العامــــــــة للبيئ ــــــــاب الهيئ ــــــــاريخ  3511كت بت
  31/11/2118في  3831وارد السجل  23/11/2118

 2118/  15تعليمات جمركية رقم  -

 28/2118تعليمات جمركية رقم  -

 
 



 21 

 
 
 

 تيراد جميع أنواع لحوم الطيور المصنعةبشأن ح ر اس 12
 المجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها –المبردة  –الطازجة 

 وبيض المائدة ما عدا المعالجة حراريا عند
 ( التي منشأها المملكة العربية السعودية81درجة حرارة )

 حتى إشعار آىر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وارد السـجل 28/11/2118فـي  551قـرار وزيـر التجـارة رقـم  -
 . 28/8/2118في  3133

 118/2118تعليمات جمركية رقم  -
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ضــرورة التشــديد علــى إتبــاع اإلجــراءات الصــحية بعــدم إدىــال المــواد 
الغذائيـــة المصـــاحبة للمســـافرين القـــادمين مـــن جمهوريـــة العـــرا   لمنـــع 

 دىول وباء الكوليرا لدولة الكويل .
 الغذائية الممنوعة دىولها : أوال : المواد  

 ــــــــــــــــ
األلبــان وجميــع مشــتقات األســماك المملحــة التــي تيكــل دون  .1

 1 هي الغير معلبة ومغلقة آليا وكذلك األصداك ومشتقاتها 
األ ذيــــة المطبوىــــة منزليــــا والمعــــدة لألكــــل وىاصــــة الكعــــك  .2

 1والمعجنات المختلفة 

 1ليا مياه والمياه المعدنية الغير مغلقة أ .3

 1الخضروات الورقية التي تيكل  ازجة  .3

 1الزيتون والمخلتت الغير معبأة ومغلقة أليا  .5

 1التين الطـــــازج   .5
 
 
 
 

وارد الســجل  13/1/2118فــي  118كتــاب وزارة الصــحة /  -
 . 13/1/2118في  3581

 2118/  51تعليمات جمركية رقم  -
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تابع 
13 

 
 

 مانيا : المواد الغذائية المسموب بدىولها :
 ــــــــــــــــ
 1الفواكة ذات القشور  .1
 1البلب والتمر  .2

 1الفستق والمكسرات  .3

 1العســل  .3

روبات )الغيــر كحوليــة( المعلبــة والمغلقــة جميــع المــأكوالت والمشــ .5
 1أليا 

  1اللحوم والحمام والطيور المذبوحة الغير مطهية  .5
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يهــا األقــل مـن المنصــوص عل منـع دىــول أنــواع األسـماك ذات األ ــوال 13
 1183( لسنة 1في القرار رقم )

 

ـــد بـــواردة  - ـــروة الســـمكية المقي ـــة العامـــة للزراعـــة والم ـــاب الهيئ كت
 2/1/2118( بتاريخ 5السجل العام رقم )

  2/2118تعليمات جمركية رقم  -

-  
 (POPS)منع تصدير واستيراد المواد المشمولة باتفاقية استكهولم  15

ق القائمة ضمن التعليمات " مرف الخاصة بالملومات العضوية المابتة
 الجمركية الصادرة بهذا الخصوص .

 

ــــــة رقــــــم )هـــــــ ع ب/ - ــــــة العامــــــة للبيئ ــــــاريخ 3382كتــــــاب الهيئ ( بت
ــــــــاريخ 3331وارد الســــــــجل العــــــــام رقــــــــم ) 12/12/2118 ( بت
13/12/2118. 

   01/8112تعليمات جمركية رقم  -

-  
كة منع دىـول بـيض المائـدة القـادم مـن البرازيـل والمسـتورد لصـالب شـر  15

 الخشتي المتحدة للتجارية العامة وشركة رحــاب للتــجارة .
 

المــــــير  فــــــي  23281كتــــــاب وزارة التجــــــارة والصــــــناعة رقــــــم  -
بتـــــــــاريخ  2315، واردة الســـــــــجل العـــــــــام رقـــــــــم  2/5/2118
 م3/5/2118

  35/2118تعليمات جمركية رقم  -

-  
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ـــــور المصـــــنعة  18  –المبـــــردة  –الطازجـــــة  –ح ـــــر اســـــتيراد لحـــــوم الطي
المجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عـدا 

مئوية وذلك من الدول اآلتيـة )العـرا   81المعالجة حراريا عند درجة 
  الهند  –اليونان  –إيطاليا  –إيران  –سلوفينيا  ––نيجيريا  –
 

 رفع الح ر عن بلغاريا 

 بقـــــرار 3/3/2118فــــي   881كتــــاب التجــــارة وارد الســــجل  -
 الســـــــــــــــــــــــيد / وزيـــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــــــم

 م .2118لسنة  111

  م 2118/  22تعليمات جمركية رقم  -

 
 25/2111تعليمات جمركية  -

مــــن  تيح ــــر و بصــــفة ميقتــــة علــــى اســــتيراد جميــــع أنــــواع الحيوانــــا 18
 الفصيلة الخيلية من دولة أوكرانيا .

/ 853قــرار الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والمــروة الســمكية رقــم  -
م بــواردة الســجل العــام رقــم 28/1/2118الصــادر فــي  2118
 5/11/2118بتاريخ  3831

 52/2118تعليمات جمركية رقم  -
 ح ر استيراد أو تداول أو عر  أو بيع مــادة 11

 مسحو  حليب األ فال بجميع  أصنافها وأشكالها الملومة 
 بمادة ) الميتمين ( والتي  منشأها الصين  

 

ـــــــاب وزارة الت - ـــــــم كت  35/2118/ 1113جـــــــارة والصـــــــناعة رق
م بــواردة  الســجل العــام رقــم 2118أكتــوبر ســنة  5المــير  فــي 

 م 11/11/2118بتاريخ  3115

 81/2118تعليمات جمركية رقم  -
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ضـــرورة التشـــديد علـــى إتبـــاع اإلجـــراءات الصـــحية بعـــدم إدىـــال المـــواد 
ن جمهوريــــة الهنــــد   لمنــــع الغذائيــــة المصــــاحبة للمســــافرين القــــادمين مــــ

 دىول وباء الكوليرا لدولة الكويل .
 أوال : المواد الغذائية الممنوعة دىولها :  

األلبان وجميع مشتقات األسماك المملحة التي تيكل دون  هـي -1
 1الغير معلبة ومغلقة آليا وكذلك األصداك ومشتقاتها 

ـــــا والمعـــــدة لألكـــــل وىاصـــــة الك-2 ـــــة المطبوىـــــة منزلي ـــــك األ ذي ع
 1والمعجنات المختلفة 

 1مياه والمياه المعدنية الغير مغلقة أليا  -3

 1الخضروات الورقية التي تيكل  ازجة  -3

 1الزيتون والمخلتت الغير معبأة ومغلقة أليا  -5

 1التين الطـــــازج   -5

 مانيا : المواد الغذائية المسموب بدىولها :
 1الفواكة ذات القشور -1
 1البلب والتمر -2

 1الفستق والمكسرات -3

 1العســل -3

 1يع المأكوالت والمشروبات )الغير كحولية( المعلبة والمغلقة أليا -5

 

  18/11/2118في  1151كتاب وزارة الصحة /  -

 2118/  85تعليمات جمركية رقم  -
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مــــن  تيح ــــر و بصــــفة ميقتــــة علــــى اســــتيراد جميــــع أنــــواع الحيوانــــا 111
 الفصيلة الخيلية من الهند

 

 1211قـــرار الهيئــــة العامــــة لشــــئون الزراعـــة والمــــرة الســــمكية رقــــم  -
 21/12/2118بتاريخ  3838بواردة السجل العام رقم 

   10/8112تعليمات جمركية رقم  -

 10/8111تعليمات جمركية رقم  -
 

 –المبــــــردة  –ح ــــــر اســــــتيراد لحــــــوم الطيــــــور المصــــــنعة )الطازجــــــة  112
تهـــا مـــا عـــدا المعالجـــة المجمـــدة( بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجا

مئويــــة التــــي منشــــأها  تايلنــــد ل هــــور مــــر   81حراريــــا عنــــد درجــــة 
 أنفلونزا الطيور

 قـــــــــــــــــــــــــــرار وزيـــــــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــــــناعة رقـــــــــــــــــــــــــــم -
 م .21115لسنة  555

 م2111/  1تعليمات جمركية رقم  -

ح ـــر ميقـــل علـــى جميـــع انـــواع الطيـــور وبـــيض التفـــريخ والصيصـــان  113
لتحـــم مـــن جميـــع دول جنـــوب عمـــر يـــوم واحـــد للـــدجاج البيـــا  وا

 شر  اسيا.

ــــــم  - - ــــــرة الســــــمكية رق ــــــة العامــــــة لشــــــئون الزراعــــــة والم ــــــرار الهيئ ق
 135بـــواردة الســـجل العـــام رقـــم  13/1/2111فــي  18/2111

 13/1/2111بتاريخ 

   4/8111تعليمات جمركية رقم  -
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فــر  ح ــر ميقــل علــى اســتيراد جميــع أنــواع الطيــور الحيــة وبــيض  113
يصــان )عمــر يــوم واحــد للــدجاج البيــا  والتحــم مــن التفــريخ والص

 مملكة بلجيكا ولحين إشعار آىر.
 

( / 25قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والمروة السمكية رقم ) -
( في 188وارد السجل العام رقم ) 13/1/2111في   2111

15/1  /2111 
  12/2111تعليمات جمركية رقم  -

 
ـــــور ال 115 ـــــردة  –مصـــــنعة )الطازجـــــة ح ـــــر اســـــتيراد لحـــــوم الطي  –المب

المجمـــدة( بكافـــة أنواعهـــا ومشـــتقاتها ومنتجاتهـــا مـــا عـــدا المعالجـــة 
 مئوية من جميع دول جنوب شر  آسيا.   81حراريا عند درجة 

ــــــــــــــــــــــــــــم - ــــــــــــــــــــــــــــر التجــــــــــــــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــــــــــــــناعة رق ــــــــــــــــــــــــــــرار وزي  ق
 . 25/1/2111في  2111/ 31

 م2111/  13تعليمات جمركية رقم  -
ــــردة  –الطازجــــة  –مصــــنعة ح ــــر اســــتيراد لحــــوم الطيــــور ال 115  –المب

بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها فيما عدا المعالجـة  -المجمدة 
 من بلجيكا. -م درجة مئوية 81حرارياً على درجة 

 

م  5/2/2111فـــي   2111/ 55قــرار وزيــر التجـــارة والصــناعة رقــم  -
 م3/3/2111بتاريخ  881بواردة السجل العام رقم 

 15/2111تعليمات جمركية رقم  -

فر  ح ر ميقل على اسـتيراد جميـع أنـواع الطيـور وبـيض التفـريخ  118
 والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيا  

 .والتحـم مـن نيـجـيريا 
 

ــــــــروة الســــــــمكية رقــــــــم  - ــــــــة العامــــــــة لشــــــــئون الزراعــــــــة والم قــــــــرار الهيئ
بتـــــــــــاريخ  112( بـــــــــــواردة الســـــــــــجل العـــــــــــام رقـــــــــــم 283/2111)

 م15/3/2111
 18/2111م تعليمات جمركية رق -
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ح ر استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجتـرات مـن دولـة  118
 جنوب أفريقيا بصفة ميقتة وحتى إشعار آىــر.

 

لســنة  355قـرار الهيئـة العامـة لشـئون الزراعــة والمـروة السـمكية رقـم  -
 1111م وارد الســـجل العـــام رقـــم 2111مـــار   21م فـــي 2111
 م31/3/2111بتاريخ 

 22/2111ات جمركية رقم تعليم -
 –المبـــــردة  –الطازجـــــة  –ح ـــــر اســـــتيراد لحـــــوم الطيـــــور المصـــــنعة  111

فيمـا  –أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة  ةوالمجمدة وكاف
مئويـــة مـــن كـــل مـــن جمهوريـــة  81المعالجـــة حراريـــا علـــى درجـــة  اعـــد

 التشيك 
 جمهورية رومانيا.رفع الح ر عن 

 

 5/3/2111في   2111/ 125والصناعة قم  قرار وزارة التجارة -
  8/3/2111بتاريخ  1223وارد السجل العام رقم 

   25/2111تعليمات جمركية رقم  -
 

 8/2111تعليمات جمركية 

 الح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الميقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيراد  111
أو بيع أو تداول لحوم الفصيلة البقرية من مملكة البحـرين فيمـا عـدا 

 اللحوم المشفاه )الخالية من الع م( 
 

 28/5/2111فـــي  15281كتـــاب وزارة التجـــارة والصـــناعة رقـــم  -
 28/5/2111بتاريخ  1882بواردة السجل العام رقم 

 .111/2111قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  -
  38/2111تعليمات جمركية رقم  -

 يح ر استيراد أو بيع أو تداول مادة الحليب ومنتوجاتها  111
 بية التي منشأها جمهورية الصين الشع

 

المـــــــــــــير   15281وزارة التجـــــــــــــارة والصـــــــــــــناعة رقـــــــــــــم كتـــــــــــــاب  -
بتــــــــــاريخ  1881بــــــــــواردة الســــــــــجل العــــــــــام رقــــــــــم  28/5/2111
 م28/5/2111

  31/2111تعليمات جمركية رقم  -

 



 38 

بشأن ح ر استيراد أو بيع أو تداول الحليب ومنتجاته الذي  112
 منشأه جمهورية الصين الشعبية 

 

 82/2111تعليمات جمركية  -

 استيراد جميع أنواع األيائل من المملكة المتحدة ح ر 113
 

 828قــــرار الهيئــــة العامــــة لشــــئون الزراعــــة والمــــروة الســــمكية رقــــم  -
 2381م بــواردة الســجل العــام رقــم 1/8/2111فــي ب  2111/

 2/8/2111في 
 53/2111تعليمات جمركية رقم  -

 بشأن فر  ح ر ميقل على استيراد جميع أنواع الطيور الحية  113
ض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيا  والتحم وبي

 من دولة شيلي 
 

 88/2111تعليمات جمركية  -

نواع الطيور الحية بشأن فر  ح ر ميقل على استيراد جميع أ 115
والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيا  والتحم وبيض التفريخ  

 من مملكة أسبانيا 

  88/2111تعليمات جمركية  -

 21/2111ات جمركية تعليم -

اع الحيوانات من فصيلة بشأن ح ر ميقل على استيراد جميع أنو  115
 من جمهورية تونس حتى إشعار آىر المجترات 

 
 
 
 
 

 81/2111تعليمات جمركية  -
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بشأن ح ر استيراد بذور الكتان وأيه منتجات  ذائية تدىل ضمن  118
 مكوناتها بذور الكتان من دولة ألمانيــــا 

 
 
 

 25/2111ليمات جمركية تع -

بشأن فر  ح ر ميقل على استيراد جميع أنواع الطيور الحية  118
ر واحد للدجاج البيا  والتحم من وبيض التفريخ والصيصان عم

  دولة منغوليا
 

 35/2111تعليمات جمركية  -

ح ر استيراد الصقور و يور زينة والحمام وبيض التفريخ  111
اج البيا  والتحم من مملكة عمر يوم واحد للدج والصيصان

 هولنـــــدا
 

 38/2111تعليمات جمركية  -

دولة إلى   رام 011بشأن منع دىول منت  نسكافيه عبوة  121
 الكويل
 
 
 
 
 

 51/2111تعليمات جمركية  -
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المبردة  –الطازجة  –بشأن حضر استيراد لحوم الطيور ) المصنعة  121
تجاتها وبيض المائدة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومن المجمدة ( –

  من دولة بلغاريــــا
 

 53/2111تعليمات جمركية  -

المبردة  –الطازجة  –بشأن ح ر استيراد لحوم الطيور ) المصنعة  122
المجمدة ( بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة  –

 م من دولة بلغاريـــا70على درجة حرارة  فيما عدا المعالجة حراريــاً 
 

 51/2111عليمات جمركية ت -

 بشأن قائمة المبيدات الزراعية المسجلة والمتداولة بدولة الكويـل 123
وقائمه بالمبيدات الزراعية المح ور والممنوع تداولها بدولة 

 الكويل
 

 52/2111تعليمات جمركية  -

بشأن فر  ح ر على استيراد لحوم الفصيلة البقرية بجميع  123
 ( ومشتقاتها من دولة كازىستانمجمدة –أنواعها )مبردة 

 

 55/2111تعليمات جمركية  -

 بشأن ح ر استيراد وتداول السيجارة اإللكترونية في دولة الكويل 125
 
 
 
 

 25/2111تعليمات جمركية  -
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 بشأن الح ر الميقل الستيراد جميع أنواع الطيور  125
 الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج التحم 

 يا  من الهند والب
 

 31/2111تعليمات جمركية  -

 بشأن الح ر الميقل لجميع أنواع الحيوانـــــات      128
 من جمهورية جيبوتي لحين إشعار آىــــــر   

 2111/ 35تعليمات جمركية  -

 بشأن فر  ح ر ميقل على إستيراد جميع أنواع  128
 الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد 

 لدجاج البيا  والتحم من جمهورية جنوب أفريقيا ل
 
 

 38/2111تعليمات جمركية  -

 51/2111تعليمات جمركية  - بشأن ح ر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها من اليابـــان 121

بشأن فر  ح ر ميقل على استيراد جميع أنواع الطيور الحية  131
 وبيض التفريخ والصيصان 

 للدجاج التحم و البيا  من مملكة هولنــــــداعمر يوم واحد 

 51/2111تعليمات جمركية  -

 بشأن ح ر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة الهنــــد 131
 

 51/2111تعليمات جمركية  -

 52/2111تعليمات جمركية  - بشأن ح ر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من مملكة هولنــدا 132
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يراد لحوم الطيور ومشتقاتها من الواليات المتحدة بشأن ح ر است 133
 األمريكية

 81/2111تعليمات جمركية  -

بشأن ح ر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية جنوب  133
 أفريقيا

 81/2111تعليمات جمركية  -

 العجول البقري ( –الماعز  –بشأن ح ر استيراد لحوم ) األ نام  135
 ـــيمن جمهورية جيبوتــــ 

 

 82/2111تعليمات جمركية  -

 بشأن ح ر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية منغوليـــــا 135
 

  83/2111تعليمات جمركية  -

 111/2111تعليمات جمركية  -
 بشأن تشديد الرقابة على الخضروات الطازجة الواردة  138

 من المملكة العربية السعودية ذات منشأ ألماني بصفة ميقتة 
 

 2111/ 18تعليمات جمركية  -

استيراد جميع أنواع الطيور الحية لى بشأن الح ر الميقل ع 138
وبيض التفريخ والصيصان عمر واحد للدجاج البيا  التحم من 

  جمهورية إيران اإلستميـــــــــة

 118/2111تعليمات جمركية  -

ن بشأن ح ر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية إيرا 131
 اإلستمية 

 18/2112تعليمات جمركية  -

 
 / مدير مكتب الشئون القانونية   أ . منى القتك             


