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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 ـــــــــــــ

 
 قائمة البضائع الممنوع تصديرها

 ـــــــــــ
 

 م  2212/   2/   1صدرت القائمة بتاريخ :  -
 .""بند  18 ""  عدد القائمةتضمن ت - 
 ارة العامة للجمارك بشأنها .لمواد المدرجة بالقائمة قابلة للتعديل ويمكن لذوى الشأن مراجعة اإلدا -        
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 السند القانوني أسم المنتج م

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم  47/88ـ  القانون رقم   بعض المواد والمستحضرات المخدرة 1
 استعمالها واالتجار فيها .

 .  28/88ـ  تعليمات جمركية  
 .  84/88ـ  تعليمات جمركية  
 .  87/  7ـ  تعليمات جمركية  
 .  121/84ـ  تعميم جمركي   
 .  22/02ـ  تعليمات جمركية  

في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم  78/84ـ  القانون رقم  العقلية ومستحضراتها  تبعض المؤثرا 2
 استعمالها واالتجار فيها .

 .  11/84ـ  تعليمات جمركية  
 .  84/  112ـ  تعميم جمركي   
 .  4/88 ـ  تعليمات جمركية 
 22/88ـ  تعليمات جمركية  
 .  1/02ـ  تعليمات جمركية  

 . 22/02ـ   تعليمات جمركية 
 .  11/02ـ  تعليمات جمركية  
 .  74/07ـ  تعليمات جمركية  
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 السند القانوني أسم المنتج م

 .  71/84ـ  تعميم جمركي   البضاعة الملوثة باإلشعاع إلى إحدى دول مجلس التعاون . 8
 

األسلحة والذخائر والمعدات والتجهيزات المتخلفة عن الغزو  7
 العراقي الغاشم والتحرير .

 .  22/07ـ  تعليمات جمركية  

 .  8/01ـ  تعليمات جمركية   إناث األغنام . 1

 مواد األعالف ) شعير ـ ذرة ـ نخالة ( المدعومة من قبل الدولة  1
 ـ الدواجن . والمخصصة  لألبقار ـ األغنام ـ اإلبل

 .  12/01ـ تعليمات جمركية 
 .  08/  87ـ  تعليمات جمركية  

الممتلكات الثقافية العراقية التي تم االستيالء عليها بصورة غير  4
 مشروعة ـ من تحف وأثار ومخطوطات وأعمال فنية وغيرها .

 م .10/2228ـ  تعليمات جمركية 
 م .21/2228ـ  تعليمات جمركية 

وحديد التسليح المجدول .. ) وعلى المصانع والشركات األسمنت   8
والمؤسسات واألفراد المرخص لهم بتصدير األسمنت والحديد 

المجدول الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة 
 قبل كل عملية تصدير ( .

 

 م .2227لعام  08ـ  القرار الوزاري 
 م .71/2227ـ  تعليمات جمركية 

 م .114/2227ت جمركية ـ  تعليما
 70/2220تعليمات جمركية 
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 السند القانوني أسم المنتج م

الربيان خالل الفترات التي تحددها الهيئة العامة لشئون منع تصدير  0
حتى  81/1/2212وهي من الزراعة والثروة السمكية 
1/0/2212 

يـة ـ يسمح لشـركتي األسـماك الوطنيـة الكويتيـة ) شـركة األسـماك الكويت
% مــن إجمـــالي 81المتحــدة ا الشــركة الوطنيـــة لألســماك ( بتصـــدير 

الربيان المصادر بواسطة سفن الصيد للشركتين مجمـدا للخـارط طـوال 
موســـم الصـــيد وحتـــى انتهـــاء فتـــرة الحظـــر الموســـمية فقـــ  وذلـــ  بعـــد 

 الحصول على إذن تصدير مسبق من الهيئة .
كة الوطنيــة لألســماك ـــ يجــوز لشــركة األســماك الكويتيــة المتحــدة والشــر 

ومصـــنع فيلكـــا لألســـماك إعـــادة تصـــدير الربيـــان المســـتورد فـــي حـــدود 
% مـــن إجمـــالي الكميـــات المســـتوردة وفـــق الشـــرو  والضـــواب  12

 المحددة من قبل الهيئة .

ــــــــــ قــــــــــرار الهيئــــــــــة العامــــــــــة لشــــــــــئون الزراعــــــــــة والثــــــــــروة الســــــــــمكية   ـ
 م .2220لسنة  1110رقم 

 م .1/2212تعليمات جمركية 
 1/2212ات جمركية تعليم

 
 

ــة أو المســتوردة خــالل  12 الفتــرات التــي تحــددها األســماك ســواء المحلي
 لعامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .االهيئة 

% من 12ـ استثناء شركة بوبيان لألسماك يسمح لها بتصدير 
األسماك المستزرعة لديها فق  سواء مبردة أو مجمدة طوال العام 

 إذن مسبق من الهيئة .وبعد الحصول على 
 

ـــــــة العامـــــــة لشـــــــئون الزراعـــــــة والثـــــــروة الســـــــمكية رقـــــــم ـــــــ قـــــــرار الهيئ  ـ
 م .8/2221  

 م .2221/ 12ـ تعليمات جمركية 
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الكيبالت الكهربائية والمناهيل الخاصـة بـوزارة األشـغال العامـة وأيـة  - 11
 مواد أخرى تخص مؤسسات الدولة .

 
 
ات تصـــدير النحـــاح المطحـــون )نحـــاح أســـالك التمديـــدات إجـــراء -

 وزارة الكهربـاء والمـاء  صالكهربائية الخاصة في المبـاني( والتـي ال تخـ
 وال وزارة الدفاع .  

 بتــــــاريخ 8008ــــــ كتــــــاا وزارة الداخليــــــة وارد الســـــجل العــــــام رقــــــم 
  7/12/2221   

 م .2221/ 182ـ تعليمات جمركية 
 

 م . 2224/ 71ـ تعليمات جمركية 

 (POPS)منع تصدير واستيراد المواد المشمولة باتفاقية استكهولم  12
" مرفق القائمة ضمن التعليمات  الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة

 الجمركية الصادرة بهذا الخصوص .
 

( بتــــاريخ 4332كتـــاا الهيئـــة العامـــة للبيئــــة رقـــم )هــــ ع ا/ -
( بتــــاريخ 4344لســــجل العــــام رقــــم )وارد ا 12/12/2003
13/12/2003. 

   12/2228تعليمات جمركية  -
الســماب بخــروط الحيوانــات المجتــرة للرعــي )أغنــام / مــاعز/ إبــل( عبــر  18

المنافــذ الحدوديــة المتفــق عليهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية ويمنــع 
 ابل"-الماعز–منعا باتا خروط اإلناث " الغنام 

ــــة - ــــة العام ــــم  قــــرار الهيئ ــــروة الســــمكية رق لشــــئون الزراعــــة والث
ـــــم 2002/ 164 ـــــام رق ـــــواردة الســـــجل الع ـــــاريخ  603م ب بت
13/2/2004. 

 4/2004تعليمات جمركية  -
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ــــــــدحظـــــــر تصـــــــدير  17 ـــــــرد والمجمــــــ ـــــــدجاط المب ـــــــرة مـــــــن  ال خـــــــالل الفت
 وبصفة مؤقتة وحتى إشعار آخر. 1/8/2228
 
 ضيافة الخليجية التجارية بالتصدير لكمية محدودةالسماب لشركة ال-
 السماب لشركة الكويت للزراعة بالتصدير لكمية محدودة -
 
لســـــماب للشـــــركة الكويتيـــــة المتحـــــدة للـــــدواجن بتصـــــدير الـــــدجاط  -

 المجمد للكمية المحدودة
 

بموجــــب  817/2228قـــرار وزارة التجــــارة والصـــناعة رقــــم  -
   22/4/2228في  2012واردة السجل العام 

 71/2228تعليمات جمركية  -

 82/2228تعليمات جمركية  -

 2228/  84تعليمات جمركية ر  -

 

المــــؤر  فــــي  16434كتــــاا وزارة التجــــارة والصــــناعة رقــــم  -
والمقيـــــد لـــــدينا بـــــواردة الســـــجل العـــــام رقـــــم  22/5/2004

 43بــذات التــاريخ والمرفــق طيــ  القــرار الــوزاري رقــم  1224
 2004لسنة 

   71/2220تعليمات جمركية  -

 
 

 
 
 
 
 



 

 

3 

3 

 
 

 السند القانوني أسم المنتج م

 بعض المواد الغذائيــة . 11
ـ يستثني من منع تصدير الدقيق .. الشحنات المعبأة في أكياح 
تحمل ألوان غير مخصصة للسوق المحلي شريطة أن تكون 

 مصحوبة بكتاا من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  2/80جمركية  ـ  تعليمات 
 .  12/08ـ  تعليمات جمركية  
 .  28/08ـ  تعليمات جمركية  

 م .81/2228ـ    تعليمات جمركية 
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وتحمــــل عبــــارة المــــواد التموينيــــة المدعومــــة والممنــــوع تصــــديرها  أوال: 11
 -هي:الشركة الكويتية للتموين 

 –عـــــدح  –حليـــــب بـــــودر  – لتـــــر 8زيـــــت دالل  –الســـــكر  –األرز 
طحــــين بمختلــــف  –حليــــب أطفــــال  – KDD –معجــــون الطمــــاطم 

والمختــــوم بعبـــارة " مخصــــص للبيــــع بدولـــة الكويــــت طحــــين أنواعـــ  . 
 مدعوم" وعلى جميع أكياح الدقيق المنتجة بالكويت

علمـــــا أن الطحـــــين المختـــــوم بخـــــتم " غيـــــر مـــــدعوم "  فأنـــــ  مســـــموب 
 تصديره.

   -الغير تموينية والممنوع تصديرها هي:ثانيا:  المواد المدعومة 
 الجيري(  قالطابو  –االسمنت  –حديد التسليح  –)الطحين 

الجيــري الــذي يبــاع فــي الســوق المحلــي  قويســتثني مــن ذلــ  الطــابو 
فهــو غيــر مــدعوم نظــرا إلــى أن الــدعم المــادي يقــدم لهــذه الســلعة عنــد 

 ن من قروض بن  التسليف واالدخار.صرفها للمستفيدي
 
 
 
 

 

والمـؤرخين  14524.11546كتابي وزارة التجارة والصناعة رقمي -
والمقيــدين لـــدينا  11/5/2004م و14/4/2004علــى التــوالي فـــي 

و  14/4/2004بتـاريخ  1624و1334بواردة السجل العـام رقمـي 
12/5/2004 . 
   2/1080جمركية  تتعليما -
   14/2228تعليمات جمركية  -
   2228/ 128تعميم جمركي  -
   81/2220ليمات جمركية تع -
   8/2211تعليمات جمركية  -
 11/2211تعليمات جمركية  -
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ـــة  14 ـــة العراقي ـــع اســـتيراد وتصـــدير الممتلكـــات الثقافي ـــة لمن تشـــديد الرقاب
وإعــــادة الممتلكــــات التــــي تــــم ضــــبطها إلــــى الجمهوريــــة العراقيــــة عبــــر 

 القنوات الرسمية .
 

م 2/3/2004فـي  14645/14الخارجيـة رقـم  كتاا وزارة -
 م5/3/2004في  2342بواردة السجل العام رقم 

 53/2004تعليمات جمركية  -

عــــدم الســــماب بتصــــدير أي مــــن فســــائل النخيــــل بمــــا فــــي ذلــــ  التــــي  18
 .بصحبة المسافرين إلى الجمهورية اليمنية 

 

 42/2010تعميم جمركي  -

 
 
 
 

 ن القانونية / مدير مكتب الشئو   أ . منى القالف
 


