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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 ـــــــــــــ

  م1/2/2112صدرت القائمة في  -
 ضرورة مراعاة التالي :   -

 
بشأن اآللية الصادرة عن مجلس الوزراء والمتبعة في إبرام مذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول 

الصادر   6/6/6006بتاريخ  1191األخرى كتاب مجلس الوزراء الموقر وارد السجل العام رقم 
 م .6006//91بشأنه  التعليمات جمركية 
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 قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن االتفاقيات الثنائية بين

 دولة الكويت وبعض الدول العربية 
 

 الجمهورية اتفاق التعاون التجاري واالقتصادي الموقع بين كل من حكومتي دولة الكويت و   أوال :
 م .61/8/1116م بتاريخ 1116لسنة  99اللبنانية والصادر بشأنه القانون رقم   

 
 ( قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن هذا االتفاق .1مرفق طيه عدد ) 

 
ـــــت  ثانيا : ـــــة الكوي ـــــن حكـــــومتي دول ـــــين كـــــل م ـــــع ب ـــــي الموق ـــــاون االقتصـــــادي والتجـــــاري والفن  اتفـــــاق التع

 م بتـــــاريخ1189لســــنة  6ة الهاشــــمية والصـــــادر بشــــأنه المررــــوم بالقـــــانون رقــــم والمملكــــة األردنيــــ
 م .6/3/1189  

 
 ( قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن هذا االتفاق .1مرفق طيه عدد ) 

 
اتفاق التعاون االقتصادي والتجـاري والفنـي الموقـع بـين كـل مـن حكـومتي دولـة الكويـت والجمهوريـة  ثالثا :

 م .5/5/1116م بتاريخ 1116لسنة  31سورية والصادر بشأنه المرروم بالقانون رقم العربية ال
 

 ( قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن هذا االتفاق .1مرفق طيه عدد ) 
 

اتفاق التعاون االقتصادي والتجـاري والفنـي الموقـع بـين كـل مـن حكـومتي دولـة الكويـت والجمهوريـة  رابعا:
 م بتــــــــــــــاريخ1188لســــــــــــــنة  61بشــــــــــــــأنه المررــــــــــــــوم بالقــــــــــــــانون رقــــــــــــــم  التونســــــــــــــية والصــــــــــــــادر

 م .16/16/1188  
 

 ( قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن هذا االتفاق .1مرفق طيه عدد ) 
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ــين دولــة الكويــت وحكومــة المملكــة خامســا  ــادل فــي الشــئون الجمركيــة ب : اتفاقيــة المســاعدة والتعــاون المتب
 المغربية.

 

 ( 1مرفق طيه عدد) . قائمة بالتعليمات الجمركية الصادرة بشأن هذا االتفاق 

 
 : مرفق طيه قائمة جامعة للقوائم الواردة بالفقرات ) أوال، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ، خامسا ،( . رادرا

 
 
 
 

 ************************** 
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 ))أوال (( 
 

 كومتي دولة الكويت والجمهوريــةتفاق التعاون التجاري واالقتصادي بين كل من حا
 م1116لسنة 99م والصادر بشأنه القانون رقم 10/1/1116اللبنانية والموقع بتاريخ 

  (696م والمنشور بالجريدة الررمية بملحق العدد )61/8/1116اريخ بت
  بنود "" 1"" عدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

   ـ بشأن المنتجات الصناعية اللبنانية الواردة للبالد . م13/1111 1
 

ــ بشــأن نمــاتا األختــام والتواقيــع المعتمــدة للتصــديق علــ  شــهادات المنشــأ  م11/1111 6 ـ
الصـــادرة مـــن الجمهوريـــة اللبنانيـــة لتلبيـــق اتفـــاق التعـــاون التجـــاري بـــين دولـــة 

 الكويت والجمهورية اللبنانية .

 نتجات الصناعية اللبنانية الواردة للبالد .ـ بشأن الم م8/6006 3
 

ـــ بشــأن تواقيــع وأختــام الســادة المســئولين عــن إصــدار شــهادة المنشــأ اللبنانيــة  م61/6003 9
 وفقا التفاقية التعاون التجاري واالقتصادي بين دولتي الكويت ولبنان .

 

ة المنشـأ اللبنانيـة ـ بشـأن تواقيـع إضـافية للسـادة المسـئولين عـن إصـدار شـهاد م91/6003 5
   وفقا التفاقية التعاون التجاري واالقتصادي بين دولة الكويت ولبنان .

 
 

ــــ بشـــأن االتفاقيـــات الثنائيـــة بـــين دولـــة الكويـــت وبعـــض الـــدول العربيـــة والتـــي  م91/6003 6
  تقضي بإعفاءات جمركية عل  البضائع الواردة منها والمصدرة إليها .
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تماد أرماء وتواقيع أعضاء في غرفة التجـارة والصـناعة والاراعـة فـي ـ بشأن اع م93/6009 9
صيدا والجنوب بالجمهورية اللبنانية المخولين بـالتوقيع علـ  الفـواتير التجاريـة 
وشـــــــهادات المنشـــــــأ الصـــــــادرة عنهـــــــا ألغـــــــرا  اتفاقيـــــــة التعـــــــاون التجـــــــاري 

نفيـــذي واالقتصــادي بـــين دولـــة الكويــت وجمهوريـــة لبنـــان وتلبيــق البرنـــام  الت
 لمنلقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ـ بشأن قائمة بأرماء ونماتا تواقيع المسئولين المخولين بالتوقيع عل  جميـع  م50/6009 8
المعــامالت بــاللغتين العربيــة واإلنجليايــة الصــادرة عــن غرفــة التجــارة والصــناعة 

قيـــة التعـــاون والاراعـــة فـــي صـــيدا والجنـــوب بالجمهوريـــة اللبنانيـــة ألغـــرا  اتفا
التجـــاري واالقتصـــادي بـــين دولـــة الكويـــت وجمهوريـــة لبنـــان وتلبيـــق البرنـــام  

 التنفيذي لمنلقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
 
 

ــــ بشـــأن قـــرار حكومـــة الســـودان وجمهوريـــة لبنـــان إلغـــاء ررـــوم التصـــديق علـــ   م96/6009 1
 شهادات المنشأ من الدول العربية ومن بينها الكويت .
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 )) ثانيا ((
 اتفاق التعاون االقتصادي والتجاري والفني الموقع بين حكومة دولة الكويت

 م والصادر بشأنها11/10/1186الهاشمية بتاريخ  ةوحكومة المملكة األردني
 م6/3/1189م الصادر بتاريـخ 1189لسنة  6المرروم بالقانون رقم  

 ( 1901العدد )م في والمنشور بالجريدة الررمية الكويت اليو 
  م8/3/1189 الصادر بتاريخ
 بنود "" 6"" عدد 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 

 الموضوع التعليمات الجمركية م

ــــ بشـــأن المنتجـــات الكويتيـــة واألردنيـــة المعفـــاة إعفـــاء تـــام والمعفيـــة بنســـبة  م65/1189 1
 % من الرروم الجمركية .60

ــــــــــــــ بشــــــــــــــأن المنتجــــــــــــــات الكويت م19/1188 6 ــــــــــــــة بنســــــــــــــبةـ ــــــــــــــة المعفي ــــــــــــــة واألردني  ي
 % من الرروم الجمركية .60  

ـــــ بشــــأن المنتجــــات األردنيــــة المعفــــاة والمررــــمه ارــــتنادا التفــــاق التعــــاون  م96/6001 3
ــــي الكويــــت والمملكــــة األردنيــــة  ــــين دولت التجــــاري واالقتصــــادي والفنــــي ب

 م .1189لسنة  6والصادر بشأنها المرروم بقانون رقم 

ن إعفــاء المنتجــات األردنيــة مــن الضــريبة الجمركيــة ارــتنادا للمررــوم ـــ بشــأ م1/6006 9
م واتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي والفنـي 1189لسنة  6بقانون رقم 

 بين دولتي الكويت والمملكة األردنية الهاشمية .

ــــم ) م18/6006 5 ــــة رق ــــاني مــــن التعليمــــات الجمركي ــــد الث ــــ بشــــأن تفســــير البن ( لســــنة 1ـ
 م .6006

 ـ إلغاء القوائم السلعية المستثناة من اإلعفاء الضريبي من كال الجانبين  .
 

ـــ بشــأن االتفاقيــات الثنائيــة بــين دولــة الكويــت وبعــض الــدول العربيــة والتــي  م91/6003 6
 تقضي بإعفاءات جمركية عل  البضائع الواردة منها والمصدرة إليها .
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 )) ثالثا ((
 قتصادي الموقع بين دولة الكويت والجمهورية العربيةاتفاق التعاون التجاري واال

 م والصادر بشأنه المرروم بالقانون رقـــم19/16/1111السورية بتاريخ 
 م 5/5/1116م بتاريخ 1116لسنة  31

 بنود ""  6"" عدد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 الموضوع التعليمات الجمركية م

جـــات الصـــناعية الســـورية الـــواردة للـــبالد مـــن الضـــريبة ــــ بشـــأن إعفـــاء المنت 93/1118 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والررــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تات األثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   الجمركي

 المماثل .

ـــ بشــأن المنتجــات الصــناعية الســورية المعفــاة مــن الضــريبة الجمركيــة طبقــا  31/1111 6
 التفاق التعاون التجاري واالقتصادي بين دولتي الكويت وروريا .

ة الســورية المعفــاة مــن الضــريبة الجمركيــة طبقــا ـــ بشــأن المنتجــات الصــناعي 15/6000 3
 التفاق التعاون التجاري واالقتصادي بين دولتي الكويت وروريا .

ــ بشـأن االتفاقيــات الثنائيـة بـين دولــة الكويـت وبعـض الــدول العربيـة والتــي  91/6003 9
 تقضي بإعفاءات جمركية عل  البضائع الواردة منها والمصدرة إليها .

ـــ بشــأن قــرار الجمهوريـــة الســورية بإلغــاء ررـــوم تصــديق شــهادات المنشـــأ  110/6009 5
 والفواتير المصاحبة لها ارتنادا إل  مبدأ المعاملة بالمثل .

بشـأن أرــماء ونمــاتا وتواقيـع وأختــام المســئولين المخـولين بــالتوقيع علــ   81/6001 6
 شهادات المنشأ  العربية بالجمهورية العربية السورية 
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 ابعا(()) ر 
 

 اتفاق التعاون االقتصادي والتجاري والفني بين دولة الكويت والجمهورية
 م والصادر بشأنه المرروم بالقانون رقم19/6/1188التونسية الموقع في 
 م 16/16/1188م بتاريخ 1188لسنة  61

 بند ""  6"" عدد 
 ــــــــــــــــــــــــــ 

 
التعليمات  م

 الجمركية

 الموضوع

ـــ بشـــأن أرـــماء المخـــولين الـــذين لـــديهم الصـــالحية الكاملـــة بـــالتوقيع علـــ   م91/6000 1 ـ
شـــهادة المنشـــأ بالغرفـــة التجاريـــة والصـــناعية بـــالجنوب الشـــرقي بالجمهوريـــة 

 التونسية .

ـ بشأن اعتماد ختما جديدا للتصديق عل  شهادات المنشأ العربيـة التونسـية  م65/6003  6
ي لمنلقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى .. ألغرا  تلبيـق البرنـام  التنفيـذ

وكـــذلت لتلبيـــق االتفاقيـــة الثنائيـــة التجاريـــة بـــين دولـــة الكويـــت والجمهوريـــة 
 التونسية .

 
 
 
 
 
 
 



 1 

 )) خامسا ((
 

 وحكومة المملكة المغربيةاتفاقية المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية بين دولة الكويت 
 6009/ 361 م والصادر بشأنه المرروم رقم10/16/6009الموقعة في 

 بند ""   9"" عدد 
 ــــــــــــــــــــــــ
 

التعليمات  م
 الجمركية

 الموضوع

   المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية بشأن - م11/6009 1
 

ـــة الجديـــدة الحاملـــة للرمـــوز " - 9/6010 6 " ، cc.30بشـــأن بصـــمات األختـــام لدائري
"cc.46" ، "cc.4مـن  "والتي يتم أرتعمالها للتصديق عل  المنشأ المغربي

والمكتب الجمركـي  –النواصر  –الدار البيضاء  –قبل المكتب الجمركي 
المدينة ، بـدال  مـن األختـام الحاملـة لـنفس األرقـام والتـي لـم تعـد  –أكادير 

 صالحة لالرتعمال .
( مــن قبــل إدارة C.C.77) بشــأن ارــتحدات خــاتم  دائــري يحمــل الــرقم 6/6010 3

الجمـــارك والضـــرائب الغيـــر مباشـــرة فـــي المملكـــة المغربيـــة للتصـــديق علـــ  
ــــرقم  شــــهادات المنشــــأ المغربيــــة قامــــت بإحــــدات خــــاتم دائــــري يحمــــل ال

(C.C.77 رــيتم العمــل بــه اعتبــارا  مــن)م مــن قبــل المكتــب 6/1/6010
 الجمركي بلنجه وتلت للتصديق عل  شهادات المنشأ المغربية .

بشــأن الخــتم الخــاك بالمكتــب الجمركــي للنجــه وأكــادير للتصــديق علــ   11/6010 9
 .  c.c.77 شهادات المنشأ المغربيـــــــة والحامل للرما
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 )) رادرا ((
 

 قائمة جامعة للقوائم الواردة بالفقرات ) أوال، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ، خامسا ،( .

 بنود "" 9"" عدد 
 ـــــــــــــــــــــ

 
 الموضوع التعليمات الجمركية االتفاقية  م

 ثنائية 1
 الكويت ـ لبنان

 م13/1111
 م11/1111
 م8/6006
 م61/6003
 م91/6003
 م91/6003
 م93/6009
 م50/6009
 م96/6009

 ـ بشأن ـ
  المنتجات الصناعية اللبنانية الواردة للبالد

. 
 . بشأن نماتا التواقيع واألختام 

 ل  البضـائع الـواردة اإلعفاءات الجمركية ع
 من الجمهورية اللبنانية والمصدرة إليها .

 ثنائية 6
 الكويت ـ األردن

 م65/1189
 م19/1188
 م96/6001
 م1/6006
 م18/6006
 م91/6003

 ـ بشأن ـ
  اإلعفاءات الجمركية عل  البضـائع الـواردة

مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمصــدرة 
 إليها .
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 االتفاقية  م
 

 الموضوع عليمات الجمركيةالت

 ثنائية 3
 الكويت ـ روريا

 م93/1118
 م31/1111
 م15/6000
 م91/6003
 م 110/6009

 
 
 

 ـ بشأن ـ
  اإلعفاءات الجمركية عل  البضـائع الـواردة

مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية والمصــدرة 
 إليها .

 
 
 

 ثنائية 9
 الكويت ـ تونس

 م91/6000
 م65/6003

 قيـــــع واألختـــــام ) الجمهوريـــــة ــــــ بشـــــأن نمـــــاتا التوا
 التونسية( .

 
 

ـ بشأن اآللية الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء والمتبعـة  91/6006  5
فـــــي إبـــــرام مـــــذكرات التفـــــاهم بـــــين دولـــــة الكويـــــت 

 والدول األخرى . 
دول مجلس  6

التعاون لدول 
 –الخلي  العربية 
 لبنان 

ــــ بشــــأن اتفاقيــــة التجـــارة الحــــرة بــــين دول مجلــــس  18/6006
 لتعاون لدول الخلي  العربية وجمهورية لبنان . ا

ـــــة  ـــــ  هـــــذ  االتفاقي ـــــت عل ـــــة الكوي ـــــ مصـــــادقة دول ـ
 .  9/6006بموجب القانون رقم 

 ثنائية  9
 المغرب-الكويت 

بشـــأن اتفاقيـــة المســـاعدة والتعـــاون المتبـــادل فـــي - 11/6008
 الشئون الجمركية.

ــــــــم  - ــــــــة بالمررــــــــوم رق ــــــــ  االتفاقي المصــــــــادقة عل
361/6009 

 
 / مدير مكتب الشئون القانونية   من  القالفأ .


