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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

 ـــــــــــــ

 قائمة البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية
 

 م 2212/ 2/  1صدرت القائمة بتاريخ :     -
  بند "" 17تتضمن القائمة "    -
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  المنتج م
 

 السند القانوني

لتعر ـة الجمركيـة الموةـدة لـدوم المجلـم والمدر ـة ـ المواد والبضـائع المتفـع ىلـع اىفائفـا  ـي ا 1
 ( سلعة ) بند  رىي ( .717بالقائمة المر قة وتضم ىدد )

ــ التوريــدات ال اصــة بالمشــروىات المشــتركة لــدوم مجلــم التعــاون لــدوم ال لــيج العربيــة التــي  ـ
 يوا ع ىليفا المجلم األىلع .

ـــ القـــانون رقـــم 1 م بإصـــدار قـــانون 2222لســـنة  12ـ
الموةد لدوم مجلم التعاون لـدوم ال لـيج  الجمارك

 ( . 121ـ  99ـ  9العربية ـ المواد )
م الصـادر بتـاريخ 2222لسـنة  221ـ المرسوم رقـم 2
ـــــارا مـــــن 2222أغســـــ م  27 ـــــم اىتب م والمعمـــــوم ب

 م .2222سبتمبر  1تاريخ 
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 المنتج  م
 

 السند القانوني

 جلم التعاون لدوم ال ليج العربية .ـ مدخالت الصناىة للمنشآت الصناىية بدوم م 2
) تمنح المنشآت الصناىية بدوم مجلم التعاون اىفاء من الضرائب الجمركية ىلع وارداتفـا مـن 
اآلالت والمعــدات وق ــع ال يــار والمــواد ال ــام األوليــة ونصــد المصــنعة ومــواد التعبئــة والت ليــد 

 ( .و قا لبعض الضوابط الالزمة مباشرة لإلنتاج الصناىي 

م الصـادر بتــاريخ 2212لســنة  55المرسـوم رقـم  -  
 م 12/2212/ 21

 9/2211تعليمات  مركية  -

ـــ اإلىفـــاءات الدبلوماســـية بشـــرا المعاملـــة بالميـــ  ـ مـــا يـــرد للفيئـــات الدبلوماســـية والقنصـــلية  2 ـ
والمنظمــات الدوليــة ور ســاء وأىضــاء الســلكين الدبلوماســي والقنصــلي المعتمــدين لــد  الدولـــة 

 ع االتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النا ذة .وذلك و 

م بإصـــــدار قـــــانون 2222لســـــنة  12ــــــ القـــــانون رقـــــم 
الجمارك الموةد لدوم مجلم التعاون لـدوم ال لـيج 

 ( .   121ـ  122ـ  99العربية ـ المواد ) 
 
 

ــــات 7 ــــواردة  يمــــا بعــــد مــــن األ فــــ ة واآللي ــــ اإلىفــــاءات العســــكرية ـ مســــتوردات الجفــــات ال  ـ
 والمستل مات والمعدات العسكرية .

 ـ  وزارة الد اع .
 . وزارة الداخلية 

 . الحرس الوطني 

 . لجنة متابعة القرارات األمنية لمجلم الوزراء 

 . اإلدارة العامة لإلطفاء 
 

ـــ القـــانون رقـــم 1 م بإصـــدار قـــانون 2222لســـنة  12ـ
الجمارك الموةد لدوم مجلم التعاون لـدوم ال لـيج 

 ( .122ة )العربية ـ الماد
ـــــم 2 ـــــة رق ـــــ التعليمـــــات الجمركي م 2222لســـــنة  52ـ

 (  .  1( الفقرة )27المادة )
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 المنتج  م
 

 السند القانوني

ـــ القـــانون رقـــم 1 األمتعة الش صية والفدايا الواردة مع المسا رين واألدوات المن لية . 5 م بإصـــدار قـــانون 2222لســـنة  12ـ
وم ال لـيج الجمارك الموةد لدوم مجلم التعاون لـد

 ( .122العربية ـ المادة )
م بإصـــــــدار 2222لســــــنة  222ـــــــ المرســــــوم رقـــــــم 2

 الالئحـة التنفيذيـة لقـانون الجمـارك الموةـد ـ المـادتين 
 ( .22ـ  19)
م ـ 2222لســـنة  52ــــ التعليمـــات الجمركيـــة رقـــم 2

 ( .21المادة )
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 المنتج  م
 

 السند القانوني

  
  1  

 
 
 
 
 
 

 
 يات ال يريةستل مات الجمعم

ـــــم 1 ـــــانون رق ـــــ الق ـــــانون 2222لســـــنة  12ـ م بإصـــــدار ق
الجمــارك الموةـــد لـــدوم مجلـــم التعـــاون لـــدوم ال لـــيج 

 ( .127العربية ـ المادة )
ــ المرســوم رقــم 2 م بإصــدار الالئحــة 2222لســنة  222ـ

ـــــــة لقـــــــانون الجمـــــــارك الموةـــــــد ـ المـــــــواد  التنفيذي
 ( . 25ـ  27ـ  22ـ  22) 
م ـ المـادة 2222لسـنة  52رقـم ـ التعليمات الجمركيـة 2
 ( .2( الفقرة )27)
 م .2227لسنة  15ـ التعليمات الجمركية رقم 7

 ـ البضائع المعادة . 7
 .. البضائع ذات المنشأ الوطني التي سبع تصديرها 
 .. البضائع األ نبية المعادة الع البالد والتي ثبت أنم سبع اىادة تصديرها الع ال ارج 

  مؤقتا إلكمام صنعفا أو اصالةفا ..البضائع التي صدرت 

م 2222لسـنة  12(من القانون رقم 125ـ المادة )1
بإصدار قانون الجمارك الموةد لدوم مجلم التعـاون 

 لدوم ال ليج العربية ـ .
ــ المــادة )2 ( مــن قــرار الســيد / وزيــر الماليــة رقــم 22ـ
 م.2222لسنة  22

ت ال اصة بمشروع اىادة بناء المنشآت المدمرة  ي مرك  التجمـع ـ مستوردات شركة نفط الكوي 9
 ( .122( ومح ة التع ي  رقم )15رقم )

 م الصــــادر بتــــاريخ2227لســــنة  1ـــــ المرســــوم رقــــم 1
 م .11/1/2227  
 م .2227لسنة  5ـ تعليمات  مركية رقم 2
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 المنتج  م
 

 السند القانوني

م  ــي شــأن النقــد 1977لســنة  122نون رقــم ـــ القــا1 ـ مستوردات بنك الكويت المرك ي . 9
ــة المصــر ية ـ  وبنــك الكويــت المركــ ي وتنظــيم المفن

 ( .5المادة )
 م 2225لسنة  21ـ تعليمات  مركية رقم 2

 اىفاء االستيمارات األ نبية من الضريبة الجمركية : - 12
 اآلالت والمعدات وق ع ال يار الالزمة لإلنشاءات والتوسيع والت وير . -1

اد األوليــــة والبضــــائع نصــــد المصــــنعة ومــــواد الت ليــــد والتعبئــــة الالزمــــة ل غــــرا  المــــو  -2
 اإلنتا ية .  

م  ــي شــأن تنظــيم 2221( لســنة 9القــانون رقــم ) -1
االســــتيمار المباشــــر لــــرأس المــــام األ نبــــي  ــــي دولــــة 

 ( .  2( البند )12المادة ) –الكويت 
 م2225لسنة  29تعليمات  مركية رقم  -2
 م  2225لسنة  57ركية رقم تعليمات  م -2

بشأن اضا ة الماس ال ام والنصد مش وم الع المواد والبضائع غير ال اضعة أو المعفاة مـن  - 11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اىتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبة الجمركي

 م .1/5/2225من 

م بإضا ة بعـض 2225( لسنة 91المرسوم رقم ) -1
الـــــواردات الـــــع المـــــواد والبضـــــائع غيـــــر ال اضـــــعة أو 

 بة الجمركية .المعفاة من الضري
ــــــــــة رقمــــــــــ -2 لســــــــــنة 29- 22 يتعليمــــــــــات  مركي

 م 2225
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 المنتج  م
 

 السند القانوني

 بشأن :  12
الجمركيـة المـواد والبضـائع غيـر ال اضـعة للضـريبة ( سلعة لقائمة السـلع 52اضا ة بعض السلع )

  ي التعر ة الجمركية الموةدة لالتحاد الجمركي لدوم مجلم التعاون .

م بإضا ة بعـض 2225( لسنة 91وم رقم )المرس -1
الـــــواردات الـــــع المـــــواد والبضـــــائع غيـــــر ال اضـــــعة أو 

 المعفاة من الضريبة الجمركية .
 م 2225لسنة  91تعليمات  مركية رقم  -2
 

بشأن الموا قة ىلع رغبة ةلد شمام األطلسي )الناتو( نق  معـدات ىسـكرية للعـران ىـن طريـع  12
 المعدات من أية رسوم  مركية أو ضرائب أو تعر ة .ميناء الشعيبة واىفاء تلك 

 

ــ كتــاا وزارة الماليــة وارد الســج  العــام رقــم   7271ـ
ـــاريخ  ـــم نســـ م مـــن قـــرار  9/12/2221بت والمر ـــع ب

ــــوزراء المــــوقر رقــــم   2221لســــنة  1217مجلــــم ال
  5/12/2221بتاريخ 

  2221لسنة  127ـ تعليمات  مركية رقم 
 

لواردة ضمن الجدوم الموةد لتصنيد وتبويب السـلع لـدوم مجلـم بشأن خضوع بعض المواد ا 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون و 

 ( للضريبة الجمركية . والع ةين صدور مرسوم يقضي باإلىفاء.2227)

ــــــ تعليمــــــات  مركيــــــة أرقــــــام ) ( لســــــنة 11, 12,  2ـ
 م2227
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 المنتج  م
 

 السند القانوني

 ـي التعر ـة الجمركيـة بضـائع غيـر ال اضـعة للضـريبة اضا ة بعض السلع الـع قائمـة المـواد وال 15
 الجمركية الموةدة لالتحاد الجمركي لدوم مجلم التعاون .

 

بإضــــــا ة  119/2212المرســــــوم األميــــــري رقــــــم  -
ــــــر  ــــــع المــــــواد والبضــــــائع غي ــــــواردات ال بعــــــض ال

 ال اضعة أو المعفاة من الضريبة الجمركية .
 

 21/2212تعليمات  مركية  -
ــــــانون  - مؤسسة ال ليج لالستيمار من الضريبة الجمركية  اىفاء مستوردات 11 بشــــــان  91/92المــــــادة الســــــابعة مــــــن الق

 الموا قة ىلع انشاء مؤسسة ال ليج لالستيمار

  17/1997تعليمات  مركية  -

 129/2211تعليمات  مركية  -
 شأن رىاية المعاقين   ي9/2212القانون  - ل ش اص المعوقين  ةاألدوات واأل ف ة التأهيلية والتعويضية الالزم 17

 22/1212تعليمات  مركية  -
 

 

 

 / مدير مكتب الشئون القانونيةأ . منع القالف 

 


