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عادن وزارة الصناعة وا
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
نتجات العراقية قسم حماية ا
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ـعدل وتعـليـمات تنـفيذه رقم (١) ـنتـجات العـراقية رقم (١١)  لسـنة ٢٠١٠ ا استـنادا الحكـام قانون حـماية ا
قدمة من قدمـة من قبل الشركـة العامـة لصنـاعات النسـيج واجللود والـتوصيـة ا لسنة   ٢٠١١ والشكـوى ا
ـعـادن/ دائـرة الـتــطـويـر والـتـنـظـيم قـبل اجلـهــة اخملـتـصـة بـتـطـبــيق احـكـام الـقـانـون (وزارة الـصــنـاعـة وا

الصناعي).

القرار:
تـخذ في اجللـسة االعتـيادية الـثانيـة والعشرين وقـر بقراره رقم (٢٢٤) لسنة ٢٠١٨ ا قرر مجـلس الوزراء ا
ـعـادن/ دائـرة التـطـوير ـنعـقـدة بـتاريخ  5/6/2018اقرار تـوصـيـات اجلهـة اخملـتـصة (وزارة الـصـنـاعة وا ا
والتنظيم الصناعي) بشأن حـماية منتج الشركة العامة لصناعـة النسيج واجللود (البدلة الرجالية) بحسب

االتي:-

ـائـة من وحـدة قـياس مـنـتج الـبـدلة الـرجـالـية ١- فرض رسـومي كـمـركي اضـافي بـنسـبـة (٢٠%) عـشـرون با
دة اربـعة سـنوات وبدون نـاشئ كافـة ذي البـند الـكمركي (٦٢٠٣١٩٠٠)  ـستورد الى الـعراق من الـدول وا ا

تخفيض ومراقبة السوق احمللية خالل مدة تطبيق الرسوم الكمركية االضافية.
ذكور انفا وايضا الـية/ الهيئة العامة للكـمارك بتطبيق الرسم الكمركي االضـافي للمنتج ا ٢- قيام وزارة ا
ـعـادن/ دائـرة الـتـطـوير والـتـنـظـيم الـصـنـاعي بـشـكل دوري عن كـمـية قيـامـهـا بـاشـعـار وزارة الـصـناعـة وا
ـشـار الـيه اعاله وقيـمـة الـرسم الـكـمركـي االضافي الـذي يـتم جـبـايـته على ـنـتج ا اسـتـيـرادات الـعراق من ا

ستوردة له. ستوردات منه وقيمتها وبلدان التصدير واجلهات ا ا
٣- ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ ٥ / ٨ / ٢٠١٨.

معلومات اخرى
شار اليه اعاله الفقرة (١) ١- الفقرة التي تخص منتج (البدلة الرجالية) في قرار مجلس الوزراء ا

عادن. ٢- اجلهة اخملتصة دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة وا
شتكية: الشركة العامة لصناعة النسيج واجللود. ٣- اجلهة ا

شتكي عليه (البدلة الرجالية). ستورد ا نتج ا ٤- ا
شتكي عليه وفقا لـقانون التعرفة الـكمركية رقم ٢٢ لسنة ستـورد ا نتج ا ٥- رقم البند الكمـركي اخلاص با

 .(٦٢٠٣١٩٠٠) ٢٠١٠
نـتج (البـدلة شـتكي ضـدهـا: تزايـد غيـر مبـرر بالـواردات  مـارسة الـضـارة في التـجارة الـدوليـة ا ٦- نـوع ا

الرجالية).
نتج (البـدلة الرجالـية) وحصول ٧- االساس الوارد في طـلب الشكوى:- وجـود تزايد غيـر مبرر بالـواردات 

الضرر للجهة الشاكية.
ـعادن الـطابق الـسادس/ راجـعـة واالستـفسـار عـلى العـنوان االتي: مـقـر وزارة الصــــــــناعـة وا ٨- تكـون ا
ـنـتــجـات الـعــــــــــــــــــــــراقـيـة او الـبـــــــريـد دائـرة الـتـطــويـر والـتـنـظـيم الـصـنــاعي/ قـسم حـــــــــــــــمـايـة ا

(p_protect@industry.gov.iq)     / االلكتروني
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عـدل وتعلـيمـات تنـفيذه رقم (١) ـنتجـات العـراقية رقم (١١) لـسنـة ٢٠١٠ ا استـنادا الحـكام قـانون حمـاية ا
قدمـة من قبل قـدمة من قـبل شركـة ربان الـسفـينة لـلمـقاوالت الـعامـة والتـوصيـة ا لسـنة ٢٠١١ والـشكـوى ا

عادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي) اجلهة اخملتصة بتطبيق احكام القانون (وزارة الصناعة وا

القرار:
تخـذ في اجللسة االعتـيادية الثانـية والعشرين ـوقر بقراره رقم (٢٢٤) لـسنة  ٢٠١٨ ا قـرر مجلس الوزراء ا
ـعادن/ دائرة التطوير ـنعقدة بتاريخ  ٥ / ٦ / ٢٠١٨ اقـرار توصيات اجلهة اخملتـصة (وزارة الصناعة وا ا
والـتـنـظـيم الـصـنـاعـي) بـشـأن حـمـايـة مـنـتج شـركـة ربـان الـسـفـيـنـة لـلـمـقـاوالت الـعــــــــــــــــــامـة (احملـطـات

الصندوقية  Klosk) بحسب االتي:-

١- فرض رسومي كـمركي اضافي بـنسبة (٢٦%)  ستة عـشرون من وحدة قـياس منتج احملـطات الصـندوقية
دة اربعة سنوات وبدون تـخفيض ومراقبة السوق احمللية ـناشئ كافة  ستوردة الى العراق من الدول وا ا

خالل مدة تطبيق الرسوم الكمركية االضافية.
ذكور انفا وايضا الية/ الهيئة الـعامة للكمارك بتطبيق الرسم الكـمركي االضافي للمنتج ا ٢- قيام وزارة ا
ـعادن/ دائـرة الـتـطـويـر والـتـنظـيم الـصـنـاعي بـشـكل دوري عن كـمـية قـيـامـهـا بـاشعـار وزارة الـصـنـاعـة وا
ـشار اليه اعاله وقيمة الرسم الكمركي االضـافي الذي يتم جبايته على كمية نتج ا استيرادات العراق من ا

ستوردة له. ستوردات منه وقيمتها وبلدان التصدير واجلهات ا ا
٣- ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ ٥ / ٨/  ٢٠١٨.

معلومات اخرى
شار اليه اعاله الفقرة(١). ١- الفقرة التي تخص منتج (احملطات الصندوقية) في قرار مجلس الوزراء ا

عادن. ٢- اجلهة اخملتصة دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة وا
قاوالت العامة. شتكية: شركة ربان السفينة النتاج ا ٣- اجلهة ا

شتكي عليه: (احملطات الصندوقية). ستورد ا نتج ا ٤- ا
ـنتج (احملطات شـتكي ضدها: تـزايد غير مـبرر بالواردات  ـمارسة الضـارة في التجارة الـدولية ا ٥- نوع ا

الصندوقية).
ـنـتج (احملـطـات الصـنـدوقـية) ٧- االساس الـوارد في طـلب الـشـكوى:- وجـود تـزايـد غـير مـبـرر بـالواردات 

وحصول الضرر للجهة الشاكية.
ــعـادن الـطـابق ــراجـعـة واالسـتــفـسـار عــلى الـعـنــوان االتي: مـقـر وزارة الـصــــــــــــــــــــنـاعـة وا ٧- تـكـون ا
ـنـتـجـات الـعـراقـيـة او الـبـريـد الــسـادس/ دائـرة الـتـطـويـر والـتـنـظـيم الـصـنـاعـي/ قـسم حـمــــــــــــــــــــايـة ا

(p_protect@industry.gov.iq)         /االلكتروني


