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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 ـــــــــــــ

 
 قائمة البضائع المقيد استيرادها بإجراء جمركي 

  )) الحصول على إفراجات من الجهات المختصـــــة ((
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
    1/2/2112صدرت القائمة بتاريخ :   -
   ( بندا  55  )   القائمة تتضمن    -

 لبنود المدرجة بالقائمة قابلة للتعديل ويمكن لذوى الشأن مراجعة اإلدارة العامة للجمارك بشأنها .ا -
 

 
 
 
 
 



  

 2 

 
 
 

  السند القانوني اسم المنتج م
 

ــــ    1 الســــجائر المصــــنوعة بأنواعهــــا ومكوناتهــــا والتب
الخام ومشتقاته وأوراقة ولـوامم التـدنين المسـتوردة 

 1) إدارة حماية البيئة ( 

 1 221/1995ار ومير الصحة رقم * قر 
 . 212/1991* قرار ومير الصحة رقم 
 . 212/1991* قرار ومير الصحة رقم 
 . 222/1992* قرار ومير الصحة رقم 
 م .1/9/1112المعمول به اعتبارا من  تاريخ  2112لسنة  212*المرسوم األميري رقم 

 * تعليمات جمركية أرقام : ـ
 ـ 11/92 ـ 88/91ـ  28/91ـ  8/91   
 1  15/2112ـ  12/2112ـ  51/2112ـ  22/92ـ   22/92ـ  19/92  

اإلطــارات المســتوردة ا ةــهادة فحــ  وت تــي  مــن  2
ـــــة العامـــــة  ـــــد المنشـــــأ ) الهيئ جهـــــة معتمـــــدة مـــــن بل

 1للصناعة ( 

 1  2/1982* قرار ومير التجارة والصناعة رقم 
 1  2/1982* قرار جمركي 

 1  11/1982* تعميم جمركي 
 1  12/1982تعميم جمركي * 
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   اسم المنتج م
 

 السند القانوني

إرسـاليات الخضــار وال اكهــة والمنتجــات ال)راعيــة )  2
 .بلدية الكويت (

ــة العامــة لشــئون ال)راعــة واليــروة الســمكية وارد الســجل العــام رقــم  بتــاريخ  1251* كتــاا الهيئ
 م15/5/2111

 1م  11/8/2111بتاريخ  2221قم * كتاا بلدية الكويت وارد السجل العام ر 
 1  55/2111* تعليمات جمركية رقم 

فـر  الحققـة ـ فـر  الحمـام ـ حـل الجلـد بكافـة  2
 1أةكالها وفر  الشعر األنرى ) ومارة الصحة ( 

 1م 21/12/1982بتاريخ  11982* كتاا ومارة الصحة العامة وارد السجل العام رقم 
 1  1/1982* تعليمات جمركية رقم 

أعـــقأل األســــماك ) الهيئــــة العامـــة لشــــئون ال)راعــــة  5
ـــــروة الســـــمكية ( المســـــتوردة مـــــن نـــــار  دول  والي
مجلس التعاون الخليجي ا يتم فحصـها بمختبـرات 

 الهيئة لتقرير نلوها من األمراض والملوثات .

م المقيد بواردة السجل العـام 2/1/2112بتاريخ  19912* كتاا ومارة التجارة والصناعة رقم 
 م .8/1/2112بتاريخ  2111م رق

 
 
 
 
 



  

 2 

  السند القانوني اسم المنتج م
 

* األدويــــــة والكيماويــــــات والمســــــتل)مات ال بيــــــة )  1
 1ومارة الصحة ( 

*  األدوية والمستحضـرات الصـيدينية الـواردة إلـى 
الــبقد عــن طريــت ةــركات البريــد الســريع ) مكاتــب 

دارة قســـم األدويـــة الـــواردة بالمنافـــذ الجمركيـــة ( ) إ
 1الرقابة الدوائية والغذائية ( 

 

 1  15/1/1982بتاريخ  291* كتاا ومارة الصحة العامة وارد السجل العام رقم 
 1  5/1982* تعميم جمركي رقم 

 1  11/1982* تعليمات جمركية رقم 
 1م 12/8/1992بتاريخ  2219* كتاا ومارة الصحة العامة وارد السجل العام رقم 

 1  22/1992رقم  * تعليمات جمركية
 1  1182/1991* قرار ومارة الصحة رقم 
 1  21/1991* تعليمات جمركية رقم 
 1  52/2111* تعليمات جمركية رقم 

ـــــل اإلفـــــرا  عـــــن  2 اإلجـــــراءات الواجـــــب اتباعهـــــا قب
 األغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

) الهيئــة العامــة لشــئون ل)راعــة واليــروة الســمكية (  
1 

 1م 22/2/1981بتاريخ  2118عام رقم * كتاا ومارة الصحة العامة وارد السجل ال
 1  28/1981* تعليمات جمركية رقم 

 1  218/1982قرار ومير الصحة العامة رقم   المبيدات الحشرية ) ومارة الصحـة ( 8
 1  11/1982* تعليمات جمركية رقم 
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ـــة ) ومارة الصــحة ( ـ ) الهيئــ  9 ة المبيــدات الكيماوي
 1العامة لشئون ال)راعة واليروة السمكية ( 

  912كتـــاا الهيئـــة العامـــة لشـــئون ال)راعـــة واليـــروة الســـمكية وارد الســـجل العـــام رقـــم 
 1  15/2/1982بتاريخ 

 1  21/1982* تعميم جمركي رقم 
أبقار التربية وال قئت وسائل اللقـا  ) الهيئـة العامـة  11

 1لشئون ال)راعة واليروة السمكية ( 
  1  112/1988قرار الهيئة العامة لشئون ال)راعة واليروة السمكية رقم 

 1  22/1988* تعليمات جمركية رقم 
المنتجات الحيوانية مـن الجلـود والشـعر والصـوأل   11

واألحشـــاء الدانليـــة المصـــارين الـــواردة إلـــى الـــبقد 
مــــن نــــار  دول مــــن مجلــــس التعــــاون الخليجــــي ) 

 1واليروة السمكية (  الهيئة العامة لشئون ال)راعة

  221كتـــاا الهيئـــة العامـــة لشـــئون ال)راعـــة واليـــروة الســـمكية وارد الســـجل العـــام رقـــم 
 1م 12/2/1989بتاريخ 

 2/1989* تعليمات جمركية رقم 

لعب األط ال التي ترد بدانلها مواد ةبيهة بالمواد  12
 1الغذائية ) بلدية الكويت ( 

 1م 2/2/1989بتاريخ  1111م رقم كتاا بلدية الكويت وارد السجل العا 
 1  12/1989* تعليمات جمركية رقم 

أقــراا ايســتحقا مــن نــوا فكــس ومــا ةــابهها )   12
 1مراقبة تسجيل األدوية ومارة الصحة ( 

 1م 21/2/1989بتاريخ  1221* كتاا ومارة الصحة العامة وارد السجل العام رقم 
 12/1989* تعليمات جمركية رقم 
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األنشــاا ) الهيئـة العامــة لشـئون ال)راعـة واليــروة  12
 1السمكية ( 

ــة العامــة لشــئون ال)راعــة واليــروة الســمكية وارد الســجل العــام رقــم  بتــاريخ  1815* كتــاا الهيئ
 م 2/8/1992

 1  19/1992* تعليمات جمركية رقم 
 

بدولـــة  مـــاء المرقـــدو  المنتجـــة بمصـــنع الجســـر 15
 البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين 
) بلديــة الكويــت ( إدارة األغذيــة ةــئون نــدمات 

 البلدية ل حصها مخبريا .

  ــــــد بــــــواردة الســــــجل العــــــام رقــــــم ــــــاريخ  219كتــــــاا ومارة التجــــــارة والصــــــناعة المقي بت
 م .1/2/1995

  م  .1995/  12تعليمات جمركية رقم 

اســ وانات الليــ)ر ـ صــوتي ومرئــي ـ أو بــرامج  - 11
ـــــــوتر وأةـــــــر  ـــــــديو أو الكاســـــــيت أو الكمبي طة ال ي

 1أقراا سي دي وغيرها ) ومارة اإلعقم ( 
 
 
اإلجراءات المتبعة بشـأن الديسـكات واألفـقم  -

المحالـــــة إلـــــى رقابـــــة الم بوعـــــات والتســـــجيقت 
 الصوتية والمرئية والمقروءة بومارة اإلعقم .  

 1  1/2/2111بتاريخ  222_ كتاا ومارة اإلعقم وارد السجل العام رقم 
 1  11/1992_ تعليمات جمركية رقم 
 1  18/2111_ تعليمات جمركية رقم 

 
 
 
 . 82/2115تعليمات جمركية رقم  -
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ــــــــرقم علــــــــى الشاةــــــــة ) ومارة   12 أجهــــــــ)ة إقهــــــــار ال
 المواصقت (

 1م 21/2/1992بتاريخ  822* كتاا ومارة المواصقت وارد السجل العام رقم 
 1  15/1992تعليمات جمركية رقم  *

ــة الخاصــة ) التســجيل لــدى ةــعبة األغذيــة  18 األغذي
 1الصحية بومارة الصحة ( 

 1   252/1992* قرار ومير الصحة رقم 
 1  21/1992* تعليمات جمركية رقم 

 1م 22/9/1992خ بتاري 2129* كتاا ومارة الصحية وارد السجل العام رقم  ال ستت اإليراني ) ومارة الصحـة ( 19
 1  21/1992* تعليمات جمركية رقم 

إرســــــاليات الــــــدجا  وعجينــــــه البــــــي  ومنتجــــــات  21
الـدجا  الـواردة مـن اسـتراليا ) ال حـ  المخبـري ـ 

 بلدية الكويت( .

 1م 9/11/1998بتاريخ  2191* كتاا بلدية الكويت وارد السجل العام رقم 
 1   28/1998* تعليمات جمركية رقم 

ليات األســـماك ال امجـــة والمجمـــدة والمبـــردة إرســـا 21
الــــــــواردة مــــــــن الصــــــــين ا الهنــــــــد ا بــــــــنجقدي  ا 
مدغشــقر ا باكســتان ا إي بعــد إنضــاعها لل حــ  
المخبـــري ) الهيئـــة العامـــة لشـــئون ال)راعـــة واليـــروة 

 1السمكية ( 

  51/1992للجنة ال نية لألغذية المشكلة بالقرار اإلداري رقـم  1999* ايجتماا الياني لعام 
1 

  1  9/1999تعليمات جمركية رقم 
  1  11/1999تعليمات جمركية رقم 
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إرســــاليات األغنــــام مــــن جمهوريــــة إيــــران اإلســــقمية  22
إحضار ةهادة صحية بي رية ) الهيئة العامـة لشـئون 

 1ال)راعة واليروة السمكية ( 

 1   128/1999واليروة السمكية رقم  * قرار الهيئة العامة لشئون ال)راعة
 1   12/1999* تعليمات جمركية رقم 

ـــــر منتجـــــه  22 ـــــا والغي ـــــة المنتجـــــة نليجي ـــــوت األغذي مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نليجي

 1) بلدية الكويت (  

ـــــ  لعـــــام  ـــــالقرار اإلداري رقـــــم 1999* ايجتمـــــاا اليال ـــــة المشـــــكلة ب ـــــة لألغذي م للجنـــــة ال ني
 1م 51/1992

 1   22/1999* تعليمات جمركية رقم 
الحيوانــات وال يــور التــي تــرد إلــى الــبقد عــن طريــت  22

 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 1) إحالتها إلى المحجر البي ري بالم ار (  

بتــاريخ  2121* كتــاا الهيئــة العامــة لشــئون ال)راعــة واليــروة الســمكية وارد الســجل العــام رقــم 
 م  12/2/1999

 1   21/1999* تعليمات جمركية رقم 
عقأل المستخدمة فـي تغذيـة األعقأل ومرك)ات األ 25

الــــدواجن المحتويــــة علــــى بــــروتين حيــــواني مصــــدر  
مســـــحوم الســـــمل فقـــــم ) الهيئـــــة العامـــــة لشـــــئون 

 1ال)راعة واليروة السمكية ( 

 1 52/2111ا  221/99* قراري الهيئة العامة لشئون ال)راعة واليروة السمكية رقمي 
 1   12/2111* تعليمات جمركية رقم 
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ــــة التايلنديــــة ) ةــــهادة مصــــدقة مــــن الســــ ارة   21 التون
 الكويتية بأن ال)يت المستخدم غير معالج جينيا ( 

 1م  18/2/2111بتاريخ  1211* كتاا بلدية الكويت وارد السجل العام رقم 
  1  22/2111تعليمات جمركية رقم 
  1  22/2111تعليمات جمركية رقم 

 
المخصصــــــــــة لقســــــــــتعمال المن)لــــــــــي  المنتجــــــــــات  22

كالمنظ ــات والملمعــات ومع ــرات الجــو ) ةــهادة 
مصدقا عليها مـن مختبـر حكـومي معتمـد ت يـد نلـو 

 1المنتجات من مادة كلوريد المييلين ( 

 1  82/2111* قرار ومير التجارة والصناعة رقم 
 1  52/2111* تعليمات جمركية رقم 

 
 
 

( ـ ) ال حــ  مــن الســيارات ) جيــب ينــدكرومر  - 28
ـــإدارة  ـــة ب قبـــل قســـم المواصـــ ات والمقـــاييس الدولي

 1ال ح  ال ني التابعة لإلدارة العامة للمرور ( 
وانيــــت( )قســــم  –جيــــب  –الســــيارات )بــــوكس  -

 ال ح  الغني ميناء الشويخ( . 

 1م 22/1/2111بتاريخ  221* كتاا اإلدارة العامة للمرور وارد السجل العام رقم 
 1  9/2111ركية رقم * تعليمات جم

 1م 22/2/2111بتاريخ  2521* كتاا اإلدارة العامة للمرور وارد السجل العام رقم 
 1  92/2111* تعليمات جمركية رقم 
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  السند القانوني اسم المنتج م
 

إرساليات األعضاء البشرية والجي  الواردة لجامعـة  29
الكويـت ) أن تكـون مصـحوبة بشـهادة تخكـد نلوهـا 

 1األمراض المعدية (  من

 1م 1/1/2111بتاريخ  2211*  كتاا ومارة الصحة العامة وارد السجل العام رقم 
 1   25/2111*  تعليمات جمركية رقم 

 
 

الســـلع والمنتجـــات المقيـــدة بالمواصـــ ات القياســـية  21
 الكويتية اإلل)امية باعتبارها قيود فنية .

م والمقيـد بـواردة السـجل 12/1/2112بتـاريخ  1222* كتاا ومارة التجارة والصناعة رقـم 
 م .12/1/2112بتاريخ  219العام رقم 

 م .111/2112ـ  92/ 9ـ  2/92ـ  11/91ـ  28/89* تعليمات جمركية أرقام 
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21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المســتوردة إلــى دولــة الكويــت اســماك أو  ـــ الرســائل
ربيــان ) طامجــة ـ مبــردة ـ مجمــدة ( غيــر محظــور 
اســـتيرادها بصــــ ة عامــــة بــــأي صــــورة مــــن الصــــور .. 
ويحظر استيراد بع  األنواا كالربيـان وال)بيـدي فـي 
مواسم تحددها الهيئة العامة لشـئون ال)راعـة واليـروة 

وومارة السمكية وتخ ر بها اإلدارة العامـة للجمـارك 
التجارة ويسمح باستيراد هذ  األنـواا نـقل فتـرات 
الحظــر بقــرار صــريح يصــدر مــن هيئــة ال)راعــة يحــدد 
ــــــي يمكنهــــــا ايســــــتيراد وتخ ــــــر  ــــــه الجهــــــات الت في

 الجهات المعنية بذلل .
ـ بالنسبة للرسائل المسـتوردة مـن األسـماك والقشـريات 
وايصبعيات واليرقات واسماك ال)ينـة ) فـي صـورة حيـة 

 بغرض ايست)راا أو التجارة .( 
فيســمح باســتيرادها ةــري ة أن تكــون تلــل اإلرســاليات 
مضمونة من جهـة المنشـأ بخلـو المـوارد البحريـة الحيـة 
ــــــة أو  ــــــة أو التجــــــارة مــــــن األوبئ ــــــواردة بغــــــرض التربي ال
الميكروبات ويتم ذلل بموجب إذن استيراد مـن ق ـاا 

 . اليروة السمكية

م والمقيـد بـواردة 2/1/2112بتـاريخ  19912استنادا لكتاا ومارة التجـارة والصـناعة رقـم 
 م .8/1/2112بتاريخ  2111السجل العام رقم 

بشأنها بص ة دورية وفت قرارات الهيئة العامـة لشـئون ال)راعـة  * يتم إصدار تعليمات جمركية 
 واليروة السمكية .
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اك الحيـــة بـــين دول ــــ إجـــراءات تســـهيل نقـــل األســـم 21تابع 
ــــرار لجنــــة التعــــاون  ــــس التعــــاون الخليجــــي .)ق مجل

اليـاني والسـبعين(  االمالي وايقتصادي في اجتماعه
    . 

 كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا ومارة الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وارد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  -
 م .12/1/2112بتاريخ  152رقم 

 م .29/2112تعليمات جمركية رقم  -

 – ZOOMــــ أجهـــ)ة تبيـــي  األســـنان موديـــل  22

CHAIRSIDE  المخنيـة التي تعمـل باألةـعة غيـر
 . )ومارة الصحة ـ إدارة الوقاية من اإلةعاا ( .

 
 
 

 م .212/2111ـ قرار ومارة الصحة رقم 
 م .22/1992ـ تعليمات جمركية رقم 
 م .98/2112ـ تعليمات جمركية رقم 

ـ أجه)ة التجميل ال بية الخاصة إلمالة الشعر الغير  22
 مرغوا فيه 

INTENSE PULSED LIGHT  
ELLIPSEمل باألةعة غير المخينة .التي تع 

 
 
 
 

 م .212/2111ـ قرار ومارة الصحة رقم 
 م .22/1992ـ تعليمات جمركية رقم 
 م .111/2112ـ تعليمات جمركية رقم 
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ـ المواص ات القياسية لتقاوي الب اطس واإلجراءات  22
العامة  الهيئة –القممة ل حصها .) المحجر ال)راعي 

 لشئون ال)راعة واليرة السمكية ( .

 قـــــــــــــــــــــــرار الهيئـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة لشـــــــــــــــــــــــئون ال)راعـــــــــــــــــــــــة واليـــــــــــــــــــــــروة الســـــــــــــــــــــــمكية  -
 م .212/2115رقم 

 م . 21/2115تعليمات جمركية رقم  -
 

ـ إرساليات الحيوانات والكائنات الحية ) حشرات ,  25
أسماك , نباتات .... ( اعتماد ترني  ايستيراد 

العامة لشئون ال)راعة واليروة الصادر من الهيئة 
السمكية لتلل اإلرساليات الواردة للبقد سواء  

 كانت بكميات تجارية أو استعمال ةخصي .

ـــاا ومارة التجـــارة والصـــناعة رقـــم   - م وارد الســـجل 2/9/2115المـــخري فـــي  21129كت
 م . 11/9/2115بتاريخ  2295العام رقم 

 م .22/2115تعليمات جمركية رقم  -
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ــ ميت ال)يتون األسباني العصرة اليالية بجميع  21
 متبقي ,...( . –بومس  –ت ل  –مسمياته  ) لب 

 -* توافر الشروط اآلتية :
إرفام ةهادة صحية من السل ات الصحية في  -1

البلد المصدر تيبت أن متبقي ميت ال)يتون صالح 
اص ات القياسية لإلستهقك اآلدمي وم ابت للمو 

الخليجية المعتمدة وأنه ي يحتوي على أي مواد 
 ضارة بالصحة وسقمة المستهلل .

أن ي ت)يد مادة )) البتروبيرن (( في متبقي ميت  -2
ال)يتون ) الت ل ( عن ما ورد في المواص ات الدولية  

 كهيئة دستور األغذية . 
 
 
 
 
 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد/ وميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة  -
 م .192/2115رقم 

 م . 2115/ 22تعليمات جمركية رقم  -
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 السند القانوني  اسم المنتج م
 

ـ لحوم ال يور المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها  22
) المعالجة حراريا من دول جنوا وةرم آسيا 

يرفت بها ةهادة تيبت نلو ال يور  أنةري ة 
المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها المعالجة حراريا 

فأكير من مرض إن لون)ا ال يور  21لى درجة ع
مصدقا عليها من الجهات المعنية ومعتمدة من 

 س ارة دولة الكويت أو من يميلها .

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد/ وميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة  -
 م .285/2115رقم 

 م .2115/ 22تعليمات جمركية رقم  -

 ـ منتجات الحديد المستوردة من جمهورية أوكرانيا . 28
ورة الحصول على اإلفرا  القمم من ومارة ) ضر 

 التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة ( . 

وارد الســجل العــام  8/2/2111المــخري فــي  2122كتــاا ومارة التجــارة والصــناعة رقــم  -
 . 11/2/2111بتاريخ     291رقم 

 م . 2111/ 11تعليمات جمركية رقم  -
أن يتوافر فيها كافة ـ السيارات المص حة ) ضرورة  29

ةروط األمن والمتانة القممة لترنيصها والمبينة في 
القئحة التن يذية لقانون المرور وتعديقته وذلل 
وفقا إلجراءات إدارة ال ح  ال ني باإلدارة العامة 

 للمرور ( 

ـــة رقـــم   - ـــاريخ  2121كتـــاا ومارة الدانلي  219وارد الســـجل العـــام رقـــم  2/2/2111بت
 يخ . بذات التار 

 م . 22/2111تعليمات جمركية رقم  -
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وارد الســـــجل العـــــام  11/11/2112بتـــــاريخ  2592كتــــاا الهيئـــــة العامـــــة للبيئـــــة رقــــم   - منتجات مسلكات المجاري  - 21
 . 18/11/2112بتاريخ  2592

 89/2112تعليمات جمركية  -
 

 يدات الغير مسجلةمراقبة دنول جميع أنواا المب 21
 وإيقاأل ترني  –والمهربة ب رم غير رسمية 

 PHENTROTHION مبيد ال نتروثيون 
 

 21/2/2118فــي  51/2221الهيئــة العامـة لشــئون ال)راعــة واليـروة الســمكية كتـاا  -
 . 21/2/2118في  1252وارد السجل العام 

  21/2118تعليمات جمركية رقم  -

 
 

عــن  نليــة قبــل اإلفــرا ضــرورة أنــذ موافقــة ومارة الدا 22
القــــــوارا الم اطيــــــة ال ــــــائرة نــــــوا )لومــــــاك بــــــووت( 

 .الم)ودة بأجنحة طيران
 

بـواردة السـجل  22/2/2118( المـخري 22919كتاا ومارة التجارة والصناعة رقـم ) -
 .28/2/2118( بتاريخ 2151العام رقم )

 21/2118تعليمات جمركية رقم  -
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حويل واردات النباتات من ال)هور والـورود إلـى الهيئـة ت 22
 العامة لشئون ال)راعة واليروة السمكية 

  11/2118تعليمات جمركية رقم   -

 اإلجراءات ايحترامية لألسماك المستوردة من دولة  22
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة إيــران بعــد قهــور 

األســماك  ا وعــدم الســما  بــدنولالمــد األحمــر بهمــا 
ـــى بلديـــة  ـــواردة مـــن تلـــل الـــبقد إي بعـــد مرورهـــا عل ال

 الكويت.

م والمقيد لدينا 28/2/2119المخري  19-11152كتاا بلدية الكويت رقم  -
  2119  /29/2بتاريخ  1511بواردة السجل العام رقم 

 22/2119تعليمات جمركية رقم  -

تخضــع جميــع إرســاليات األيائــل لإلجــراءات الصــحية  25
يــــة التــــي تصــــدرها إدارة الصــــحة الحيوانيــــة وفقــــا البي ر 

 OIEيةتراطات المنظمـة العالميـة للصـحة الحيوانيـة 
ووفقــــا يةــــتراطات ات اقيــــة ســــايتس ) تنظــــيم ايتجــــار 
بالكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بـاينقراض 

. ) 
 
 
 
 

 قرار الهيئة العامة لشئون ال)راعة واليروة السمكية  -  
الصــادر بشــأن رفــع الحظــر عــن اســتيراد جميــع أنــواا األيائــل بغـــرض  2119/ 112رقــم 

 التربية فقم من المملكة المتحدة
  21/5/2119في  1129واردة السجل العام رقم 

  25/2119تعليمات جمركية رقم  -
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تحويـــــل جميـــــع  الحيوانـــــات الـــــواردة والمصـــــدرة مـــــن  21
 حدوديــــــة  إلى المحاجر البي رية المنافذ ال

 

 12/1/2119فـي  8819كتاا الهيئة العامة لشئون ال)راعة واليروة السـمكية رقـم  -
 12بـذات التـاريخ اسـتنادال إلـى القـرار الـوماري رقـم  2188بواردة السجل العـام رقـم 

 .1982لسنة 
 28/2119تعليمات جمركية رقم  -

 81/2119تعليمات جمركية رقم 
ــة إرســاليات بــي  الــدجا  الخليجــي المنشــأ إلــى إ 22 حال

أقســـــام الـــــواردات التابعـــــة إلدارة األغذيـــــة المســـــتوردة  
 بالبلدية قبل اإلفسا  عنها .

 

م والمقيـــد لـــدينا بـــواردة 12/1/2119بتـــاريخ  15129كتـــاا بلديـــة الكويـــت رقـــم  -
 15/1/2119في  2115السجل العام رقم 

 51/2119جمركية رقم تعليمات  -

اللــــــــوائح الخاصــــــــة بمــــــــواد التعبئــــــــة الخشــــــــبية وفقــــــــا  28
 لإلجراءات الموضحة بالتعليمات الجمركية .

بواردة السجل  2119/ 251قرار الهيئة العامة لشئون ال)راعة واليروة السمكية رقم  -
 م.2/2/2119في  291العام رقم 

 59/2119تعليمات جمركية رقم  -
  21/2119ة تعليمات جمركي - ال)ع ران " ومارة الصحة "  29
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بشأن اآليت والمعدات التي يمكن استيراد دون  51
 الحاجــــــة إلى موافقة مسبقة من الهيئة العامة للصناعة

 

 15/2111تعليمات جمركية  -

بشأن آلية استيراد عينات مواد مشعة من ةركة  51
MAPEP  

 )ة والمستخدمة في معايرة األجهـــــ
 

 29/2111تعليمات جمركية 

بشأن عدم الموافقة على دنول أو نرو  أي  52
( إي بعد ةإرساليات حيوانية)وناصة ال صيلة الخيلي

 حصولها على الشهادات ال بية البي رية المعتمدة
 من الهيئة العامة لشئون ال)راعة واليروة السمكية

 

 82/2111تعليمات جمركية 

 ي)ات األمنية واألنظمة األمنية بشأن استيراد التجه 52
 وتركيبها وصيانتها

 اإلدارة العامة لألنظمة األمنية )إدارة التراني (.
 
 
 

  19/2111تعليمات جمركية 
  19/2111جمركية  تتعليما

 12/2112تعليمات جمركية 
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بشأن اإلجراءات ايحترامية ضد مرض أن لون)ا  52
 ال يــــــــــور

 ل)راعة واليروة السمكيةالهيئة العامة لشئون ا

 119/2111تعليمات جمركية 

 بشأن اعتماد يئحة النقل اآلمن للمواد المشعة  55
 " إدارة الوقاية من اإلةعاا بومارة الصحة"

 121/2111تعليمات جمركية 

 
 
 
 
 

  / مدير مكتب الشئون القانونية   أ.  منى الققأل               
 


