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 أوال : الواليات المتحدة األمريكية
  
 السند القانوني  االتفاقية

 

 الموضوع

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
كويتية بين الحكومة ال

وحكومة الواليات 
 المتحدة

 األمريكية . 

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
م فــــي اــــأن الترتيبــــات 1991لســــنة  3

ــــة مــــ   المتعلقــــة بقــــوات الــــدول المتعاون
 دولة الكويت.

ـــ المــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة  االســتيراد 
 والتصدير( .

 
 
 

 م99/2112ـ تعليمات جمركية 
  م9/2116مركية تعليمات ج ـ 
  33/2113تعليمات جمركية  -
-63-69-66تتعمــــــــــيم جمركــــــــــي -

ـ يحـ  لقـوات الواليـات المتحـدة األمريكيـة ومو فيقـا ومقاوليقـا والعـاملين لـدى هـ الء  1
إلـ  دولـة الكويـت أع معـدات   أو إمـدادات   أو مـواد أو خـدمات  المقاولين أن يجلبوا

 تحتاجقا القوات لعملياتقا أو للتخزين المسب  في دولة الكويت .
ـ ويحــ  لمــن فكــر فــي الفقــرة الســابقة أو مــن يعولــونقم أن يجلبــوا إلــ  دولــة الكويــت  2

 األمتعة الشخصية والمواد المخصصة الستقالكقم أو استعمالقم .
ويكـــون اســـتيراد واعـــادة تصـــدير أع مـــن المـــواد التـــي يجـــرى جلبقـــا وفقـــا للفقـــرتين ـ  3

الســـابقتين بـــدون أع تـــراخي  أو قيـــود أو دفـــ  أع رســـوم جمركيـــة أو تكـــالي  ماليـــة أو 
 ضرائب .

ـ تحتفظ قوات الواليات المتحدة األمريكية والمقاولون التـابعون لقـذا القـوات بملكيـة  9
التـــي جلبوهـــا إلـــ  دولـــة الكويـــت أو حصـــلوا عليقـــا خـــالل  جميـــ  الممتلكـــات المنقولـــة

وجودهم في أراضيقا ويجوز إخراج هذا الممتلكـات مـن دولـة الكويـت أو التصـرا فيقـا 
داخلقـــا بشــــرذ أنــــه إفا تــــم التصــــرا فــــي هـــذا الممتلكــــات داخــــل دولــــة الكويــــت إلــــ  

 أاخاص أو 
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93-99-92 -96-93-99-
31-31-33-39-93-119-
 2111لسنة  111-112

 
 

لســــــنة 33 -39تعليمــــــات جمركيــــــة  -
2111  

 

ا فـــان هـــذا البيـــ  أو هيئـــات ال تســـتح  اإلعفـــاء مـــن الضـــرائب والرســـوم الم بقـــة عليقـــ 
التصـــرا يكـــون خاضـــعا لـــدف  الرســـوم والضـــرائب مـــن قبـــل أولئـــ  األاـــخاص أو تلـــ  

 القيئات .
 

ـ بشأن اعتماد أسماء ونمافج التواقي  للسـادة المخـولين بالتصـدي  علـ  و ـائ  التخلـي  
 الجمركي للجيش األمريكي بدولة الكويت .

 
( إلعفــاء الشــحنات   AK  301 – 1 ( بشــأن اعتمــاد النمــوفج الملــون رقــم  ـــ

العســكرية الــواردة للجــيش األمريكــي والصــادرة والعــابرة بــرا وبحــرا وجــوا وكــذل  ال ــرود 
البريديــة الســـري  والعـــادع وفلـــ  اســـتنادا التفاقيــة التعـــاون الـــدفاعي المشـــترك بـــين دولـــة 

 الكويت والواليات المتحدة األمريكية .
 

امالت الخاصــة بــالجيوع العاملــة علــ  ار  بشــان تنمــيم واعتمــاد وتســقيل انجــاز المعــ
 الكويت
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   انيا : المملكة المتحدة " بري انيا "
 

 السند القانوني  االتفاقية
 

 الموضوع

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
بين الحكومة الكويتية 
وحكومة المملكة 

 المتحدة .

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
فــــي اــــأن الترتيبــــات م 1991لســــنة  3

ــــة مــــ   المتعلقــــة بقــــوات الــــدول المتعاون
 دولة الكويت .

ـــــــ الجــــــزء الرابــــــ  عشــــــر مــــــن االتفاقيــــــة 
  الواردات والصادرات( .

 
 
 
 
 
 
 

دادات أ . يجــوز لرفـــراد المعـــارين أن يســـتوردوا عبــر الســـفارة البري انيـــة المعـــدات واإلمـــ
واللــــوازم وايرهــــا مــــن الســــل  األخــــرى الالزمــــة لالســــتعمال الشخصــــي لرفــــراد المعــــارين 

 ومعوليقم وتكون هذا الواردات معفاة من الرسوم .
( أاــقر مــن وصــول معــول لاللتحــاا بــه اســتيراد 6ب . يجــوز للفــرد المعــار خــالل ســتة  

 وتعفي من الرسوم . أمتعته الشخصية أو أع أ اث أو سل  منزلية إضافية قد يحتاجقا
( أاـقر مـن وصـوله أول مـرة أو وصـول أحـد ممـن 6ج . يجوز للفرد المعـار خـالل سـتة  

يعولقم لالنضـمام إليـه ولمـرة واحـدة خـالل فتـرة إعارتـه اسـتيراد سـيارة أو اـراء سـيارة فـي 
 دولة الكويت الستعماله الشخصي وتعفي من الرسوم .

لمشتراة بموجب هذا المادة داخل دولـة الكويـت د . ال يجوز بي  السل  المستوردة أو ا
إال إل  اخ  أخـر يتمتـ  بحقـوا اسـتيراد مما لـة لتلـ  الـواردة فـي مـذكرة التفـاهم هـذا 
عل  أنه يمكن بيعقا إل  أع اخ  في دولة الكويـت خـالل فتـرة اـقر واحـد قبـل نقايـة 

كيـــة ويجـــوز فتـــرة اإلعـــارة اـــري ة موافقـــة حكومـــة دولـــة الكويـــت وتســـديد الرســـوم الجمر 
 لإلفراد المعارين أن يقوموا بتصدير جمي  هذا السل  دون قيود في نقاية فترة إعارتقم .



 2 

 
 

   2113  /33تعليمات جمركية 
 
 
 
 
 

 9/2112تعميم جمركي 
 
 

 
 

هـ . تعني كلمـة الرسـوم فـي هـذا المـادة الرسـوم الجمركيـة وضـريبة الشـراء وجميـ  الرسـوم 
والضرائب الواجبة الدف  عل  الواردات أو الصادرات باستثناء أع مما يسـتح  منقـا عـن 

 ات التي تمت تأديتقا .الخدم
 
بشان تنميم واعتماد وتسـقيل انجـاز المعـامالت الخاصـة بـالجيوع العاملـة علـ  ار   -

  الكويت

 بشأن اعتماد توقي  وحذا آخر -
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  الثا: الجمقورية الفرنسية
 
 االتفاقية 

 

 الموضوع السند القانوني

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
ية بين الحكومة الكويت
وحكومة الجمقورية 

 الفرنسية  .

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
م فــــي اــــأن الترتيبــــات 1991لســــنة  3

ــــة مــــ   المتعلقــــة بقــــوات الــــدول المتعاون
 دولة الكويت .

 ـ المادة الرابعة من االتفاقية .
 
 33/2119تعليمات جمركية  -

ــــ تعفـــي حكومـــة دولـــة الكويـــت حكومـــة الجمقوريـــة الفرنســـية مـــن دفـــ  جميـــ  الضـــرائب 
والرســوم المترتبــة علــ  اســتيراد البضــائ  والمــ ن والمعــدات الضــرورية إلــ  دولــة الكويــت 
إلنجاز مقام القوات المسلحة الفرنسية تنفيذا ألحكام هذا االتفاا   يسرى هذا اإلعفـاء 

 والم ن والمعدات . عل  إعادة تصدير هذا البضائ 
 
 
بشان تنميم واعتماد وتسـقيل انجـاز المعـامالت الخاصـة بـالجيوع العاملـة علـ  ار   -

 الكويت
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 رابعا: جمقورية ألمانيا االتحادية
 

 االتفاقية 
 

 الموضوع السند القانوني

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
بين الحكومة الكويتية 
وحكومة جمقورية ألمانيا 

 التحادية .ا

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
م في اأن الترتيبات 1991لسنة  3

المتعلقة بقوات الدول المتعاونة م  
 دولة الكويت .

  2112/ 19ـ تعليمات جمركية 
 33/2119تعليمات جمركية -

قا ـ إعفاء قوات جمقورية ألمانيا االتحادية المتواجدة عل  أر  دولة الكويت ومعدات
 من الضريبة الجمركية وتسقيل اإلجراءات لممثلي هذا القوات .

 
 
 

بشان تنميم واعتماد وتسقيل انجاز المعامالت الخاصة بالجيوع العاملة عل  ار  
 الكويت
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 خامسا : جمقورية التشي  .
 
 االتفاقية 

 

 الموضوع السند القانوني

االتفاقية الدفاعية المبرمة بين 
كويتية وحكومة الحكومة ال

 جمقورية التشي  .

ـــ المــادة الثانيــة مــن المرســوم بالقــانون رقــم 
م فــــــي اــــــأن الترتيبــــــات 1991لســــــنة  3

المتعلقة بقـوات الـدول المتعاونـة مـ  دولـة 
 الكويت .

 م . 2112لسنة  19ـ تعليمات جمركية 
 33/2119تعليمات جمركية  -

ــ إعفــاء قــوات جمقوريــة التشــي  المتواجــدة علــ  أر  د ولــة الكويــت ومعــداتقا مــن ـ
 الضريبة الجمركية وتسقيل اإلجراءات لممثلي هذا القوات .

 
 
 
 
بشــان تنمــيم واعتمــاد وتســقيل انجــاز المعــامالت الخاصــة بــالجيوع العاملــة علــ   -

 ار  الكويت
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 سادسا: جمقورية بولندا
 
 

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
بين الحكومة الكويتية 

ية بولندا وحكومة جمقور 
. 

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
م فــــي اــــأن الترتيبــــات 1991لســــنة  3

ــــة مــــ   المتعلقــــة بقــــوات الــــدول المتعاون
 دولة الكويت .

  2112/ 19ـ تعليمات جمركية 
  33/2119تعليمات جمركية  -

ضـريبة ـ إعفاء قوات جمقوريـة بولنـدا المتواجـدة علـ  أر  دولـة الكويـت ومعـداتقا مـن ال
 الجمركية وتسقيل اإلجراءات لممثلي هذا القوات .

 
 
 

بشان تنميم واعتمـاد وتسـقيل انجـاز المعـامالت الخاصـة بـالجيوع العاملـة علـ   -
 ار  الكويت 
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 سابعا: الجمقورية االي الية
 

 االتفاقية 
 

 الموضوع السند القانوني

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
بين الحكومة الكويتية 

كومة الجمقورية وح
 اإلي الية

  صوفا( . 

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
م فــــي اــــأن الترتيبــــات 1991لســــنة  3

ــــة مــــ   المتعلقــــة بقــــوات الــــدول المتعاون
 دولة الكويت .

ـــــة مـــــن مـــــذكرة التفـــــاهم  ـــــ المـــــادة الثامن ـ
المبرمـــــــــــة بـــــــــــين الحكومـــــــــــة الكويتيـــــــــــة 
 والحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اإلي الية .
 م .2113/ 39ـ تعليمات جمركية 
 م .116/2119ـ تعليمات جمركية 

 33/2119تعليمات جمركية  -

ـ إعفـاء قـوات الجمقوريـة اإلي اليــة المتواجـدة علـ  أر  دولـة الكويـت ومعـداتقا مــن  1
 الضرائب والرسوم الجمركية وتسقيل اإلجراءات لممثلي هذا القوات .

 
ــائ  التخلــي  ـ بشــأن أســماء ونمــافج التواقيــ  للســادة المخــولين بال 2 تصــدي  علــ  و 

 الجمركي للجيش اإلي الي بدولة الكويت .
 
 
 
 
 
 

بشان تنميم واعتمـاد وتسـقيل انجـاز المعـامالت الخاصـة بـالجيوع العاملـة علـ   -
 ار  الكويت 
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  امنا : حكومة الدانمارك
  
 السند القانوني  االتفاقية

 

 الموضوع

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
لكويتية بين الحكومة ا

 وحكومة الدانمارك  .

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
م فــــي اــــأن الترتيبــــات 1991لســــنة  3

ــــة مــــ   المتعلقــــة بقــــوات الــــدول المتعاون
 دولة الكويت .

ـــــة مـــــن مـــــذكرة التفـــــاهم  ـــــ المـــــادة الثامن ـ
المبرمـــــــــــة بـــــــــــين الحكومـــــــــــة الكويتيـــــــــــة 
 والحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الدانماركية  .
 م .2113/ 91ـ تعليمات جمركية 
 م .2113/  93ـ تعليمات جمركية 

  33/2119تعليمات جمركية  -
 
 
 
 
 

ـ إعفــاء مســتوردات القــوات المســلحة الدانمركيــة مــن معــدات وأمتعــة اخصــية ومــواد  1
االستعمال الخاصة أو التي تستعملقا أفراد القـوة والممتلكـات مـن أع نـوع لاـر  القيـام 

 بة الجمركية .بعملياتقا داخل دولة الكويت من الضري
 
ـ اعتمـاد نمـوفج بيـان الجـيش الـدانماركي وأسـماء ونمـافج وتواقيـ  المخـولين بـالتوقي   2

 عل  جمي  و ائ  التخلي  الجمركي للجيش الدانماركي بدولة الكويت .
 
 
 
 
 

بشان تنميم واعتمـاد وتسـقيل انجـاز المعـامالت الخاصـة بـالجيوع العاملـة علـ   -
 ار  الكويت 
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 ومة استرالياتاسعا : حك
 

 االتفاقية 
 

 الموضوع السند القانوني

االتفاقية الدفاعية المبرمة 
بين الحكومة الكويتية 
 وحكومة استراليا   

ـ المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 
م فــــي اــــأن الترتيبــــات 1991لســــنة  3

ــــة مــــ   المتعلقــــة بقــــوات الــــدول المتعاون
 دولة الكويت .

ـــــــــــــــــــــم - ـــــــــــــــــــــة رق  تعليمـــــــــــــــــــــات جمركي
 م112/2116

 69/2119تعليمات جمركية  -
 33/2119تعليمات جمركية  -

 
ـــــ بشــــأن أســــماء ونمــــافج التواقيــــ  للســــادة المخــــولين بالتصــــدي  علــــ  و ــــائ  التخلــــي  

 الجمركي للجيش األسترالي بدولة الكويت . 
بشان تنميم واعتمـاد وتسـقيل انجـاز المعـامالت الخاصـة بـالجيوع العاملـة علـ   -

 \ار  الكويت 

 93/2111تعليمات جمركية  -
 

 
 
 / مدير مكتب الشئون القانونية   من  القالاأ . 
 


