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Abstract 
   Custom tariff is a table containing customs imposed by the state 
on the goods after tabulation and detailing them when imported or 
exported. The categories of fees are different from one country to 
another according to difference in the motive of imposing them 
which may be financial purpose legislature aims to get financial 
resources to the state treasury. That purpose may be represented in 
protecting local industry by imposing high customs on foreign 
industrial products, and thus there is obvious contrast between the 
nature of the goals and objectives for each of these category fees. 
   Therefore, the custom tariff is the framework that represents the 
State's need and interest together, and custom tariff characterized 
that it has a dual function; the first one is revenue function, which 
means that it is the source of fixed revenue. The second function is 
protectionism in order to protect domestic production from the risk 
of foreign competition and to promote new established industries or 
those which are not strong enough to withstand in front of similar 
industries. One of the main conclusions of this research is that the 
legal base of custom tariff is that it is a legal obligation imposed by 
the constitution, and based on the basis of state sovereignty, and 
aims to achieve the public interest. So, legislatures in many 
countries regulated custom tariff and even many countries have 
concluded special treaties among them in order to standardize the 
custom tariff system as is the case for example in countries of (the 
European Union) and (GATT) of 1994. 
   This study recommended that it is necessary to achieve a balance 
between the application of custom tariff law as a mean to protect 
local products, and also the need of Iraq in this stage for reconstruction 
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of infrastructure and the need of national industry for raw materials 
and the need of the domestic market for imported goods. As well as 
that, this research recommended to work on the harmonization of 
Iraqi laws with international standards in order to fulfill the 
obligations and conditions contained in the (WTO) agreements and 
the Convention on the rules of origin and custom valuation. 
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مع اشارة  -دراسة مقارنة -محمد سامي یونس العسلي، االعفاءات من الضرائب الكمركیة )١(
جامعة الموصل،  –العراقي، رسالة ماجستیر، مقدمة الى كلیة القانون خاصة الى التشریع 

ولتفصیل أكثر ینظر : طالل محمود كداوي ، الضرائب الكمركیة ودورها  .١١، ص٢٠٠٤
قدمة الى كلیة االدارة واالقتصاد، في التنمیة االقتصادیة في العراق، رسالة ماجستیر م

  .٤-٣، ص ١٩٨٢، جامعة الموصل
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، اریة، دار التقني للطباعة والنشر، التشریعات المالیة والتجملوكي واخرون عبد الجبار ایاد د. )١(
  .١٧٩-١٧٨، ص١٩٨٥عة مؤسسة المعاهد الفنیة، بغداد، مطب

، مجلة الكمارك، ، القسم الثانيراق دراسة مقارنةمحمد، الضرائب الكمركیة في الع شاكر منیر )٢(
 .٣٣،  ص ١٩٧٩، شباط، ٨٥العدد 

  . ٩، صمصدر سابق، الل محمود كداويط )٣(
 – ١٩١٩، اربعة عشر مرة بین ١٩١٩لسنة  ١٩لرسوم الكمركیة رقم عدل بیان تعریفة ا )٤(

١٩٣٣.  
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طالل محمود كداوي،  ؛٢١، مصدر سابق، صمحمد سامي یونس العسلي ینظر كل من:  )١(
  .١٠، صمصدر سابق

وضعها خبراء الكمارك من الدول هذه التعرفة الى تعرفة عصبة االمم و  ترجع أصول )٢(
الى مجلس التعاون الكمركي المنعقد في بروكسل، وقد تم وضع االتفاقیة  معظمها االوربیة

التي انضمت الیها الدول التي شاركت  ١٩٥٠بل االتحاد االوربي في سنة الصدد من ق بهذا
عرفة ویتكون جدول ت في وضع الجدول الموحد وأطلق علیه (جدول تعرفة بروكسل)،

 بند. )١٠٠٠(فصل ضمن اكثر من  ٩٩قسم یتفرع الى  ٢١بروكسل من 
، ١٩٧٦، مطبعة القضاء، النجف، ١، طسعید عبود السامرائي، السیاسة المالیة في العراق )٣(

  .٢٠٩ص 
. وعدل هذا القانون ثمانیة وخمسون مرة ما ١٩/٣/١٩٨٤في  ٢٩٨٥الوقائع العراقیة، العدد  )٤(

  .٢٠٠٦ – ١٩٨٤بین 
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، راقیةالمنشور في الوقائع الع ١٩٩١/ ٩/٢في  ٣٨قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  )١(
  . ١٨/٢/١٩٩١في  ٣٣٤٣العدد 

، المنشور في الوقائع العراقیة ١٩٩١/ ٨/٨في  ٢٦٩قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم   )٢(
سمح باستیراد یلقرار على: "من هذا ا ٢. حیث نصت الفقرة ٢٦/٨/١٩٩١في  ٣٣٦٨العدد 

السلع الغذائیة االساسیة ومستلزمات االنتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسیارات 
  "الدفاع الوطني او ایة رسوم اخرى االنتاجیة دون خضوعها للرسوم الكمركیة او ضریبة

ذي العدد  ،، مكتب المدیر العام، الشركة العامة للسكك الحدیدكتاب وزارة النقل والمواصالت )٣(
  . ى مدیریة كمارك المنطقة الشمالیة، غیر منشوروالمبلغ ال ٨/٨/٢٠٠٣بتاریخ  ١٢٨/ ٣/ م

، ذي الهیئة العامة للكمارك القانونیةوهو ما تم تأكید العمل به بموجب كتاب وزارة المالیة ،      
  .منشور ، غیرمرك المنطقة الشمالیةوالمبلغ الى مدیریة ك ١٣/٩/٢٠٠٣بتاریخ  ٢١٩العدد 
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  حیث نص القرار على ما یلي : )١(
   الحدید  نشاءات والمعادن وبضمنها السكرابیمنع منعًا باتًا تصدیر مواد البناء واال -١"       

  . بلوات الخاصة بالكهرباء والهواتفوااللمنیوم والنحاس وغیرها والقا
  بحق المخالفین  ١٩٦٩لسنة  ١١تتخذ االجراءات القانونیة وفق قانون العقوبات رقم  - ٢       

ومن یتعامل بشراء او بیع الممتلكات العامة او حیازتها او یقدم على االضرار بها او 
  "  لیة مسبقة من الجهات ذات العالقةالتصرف بها من دون موافقات اصو 

  . ١٩/٩/٢٠٠٣الصادر في  ٣٨) من األمر رقم ١الفقرة ( )٢(
 .ذاته ) من األمر٣الفقرة ( )٣(
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  الفرع الثاني
  التعرفة الكمركية تعريف


        




                          

  .٦/١٢/٢٠١٠) في ٤١٧٠( المنشور في الوقائع العراقیة رقم )١(
 ٢٢جداول تعرفة الرسوم الكمركیة والروزنامة الزراعیة الملحق بقانون التعرفة الكمركیة رقم  )٢(

 ) من القانون المذكور.١( بموجب المادة ٢٠١٠لسنة 
) من المادة ( )٣(   .٢٠١٠لسنة  ٢٢) من قانون التعرفة الكمركیة رقم ٢الفقرة (ثانیًا
 .٢٠١١لسنة   ٣٤االول رقم قانون التعدیل  )٤(
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د. محمد دیاب، التجارة الدولیة في عصر العولمة، دار المنهل اللبناني للدراسات  )١(
 .٣١٨، ص ٢٠١٠، ١والتوثیق، بیروت، ط

 ، كمركیة كأداة للسیاسة االقتصادیة، أطروحة دكتوراه منشورة، التعریفة النجیب قالدة د. )٢(
 .٩٧، ص ١٩٦٥منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

االسكندریة،  الثقافة، نشر وعمال، مطبعة دار، االعفاءات الجمركیة علما یوسف العریاني )٣(
 .٦، ص١٩٥٣

 .٢٢١، ص ١٩٦٦د. زكریا احمد نصر ، العالقات االقتصادیة الدولیة ، القاهرة ،  )٤(
(5) P. Linderer and A. Pugel, International Economics, 10th  Edition 

,R. donneller and sons company,1996, p.117; 
     H . G : International Economics , 1st Edition , Richard Dirwin,  

Inc.,1997.,p.135. 
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على انه  ١٩٨٤لسنة  ٢٣اذ تنص المادة الثامنة من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم  )١(
یة صورة كانت للرسوم أتخرج منها ب ي تدخل اراضي جمهوریة العراق او"تخضع البضائع الت

الكمركیة المقررة في قانون التعریفة و الرسوم و الضرائب االخرى بموجب القوانین النافذة اال 
القانون على انه  هلتاسعة من نفسكما و تنص المادة ا"ما استثني بموجب قانون او اتفاقیة 

. وهذا یدل على اقتراح من الوزیر" انون بناءً و تعدل و تلغى بقتفرض الرسوم الكمركیة "
، م الكمركیة على الضرائب الكمركیةعلى ان المشرع الضریبي العراقي یطلق تسمیة الرسو 

  .بالنسبة الى التشریعات المقارنة وكذلك الحال
) ٩لقانون رقم (عل سبیل المثال : المادة الثامنة من قانون الكمارك السوري الصادر با ینظر    

وكذلك المادة التاسعة من  .٢٣/٥/١٩٨٣افذ اعتبارا من تاریخ والن ١٦/٧/١٩٧٥بتاریخ 
  . ١٩٩٨) لسنة ٢٠قانون الكمارك االردني رقم (

ركیة اما المشرع الضریبي المصري فقد استبدل كلمة رسوم والتي وردت في التشریعات الكم    
ادة الخامسة من قانون الكمارك المصري رقم : المالسابقة بكلمة ضرائب جمركیة. تنظر

 .١٩٦٣لسنة  )٦٦(
  .٣٧-٣٦ي یونس العسلي، مصدر سابق، ص محمد ساملمزید من المالحظات  راجع:   )٢(
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    General Agreement On Tariff 
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، وهو رد الرسوم )Draw Backویسمى ایضًا بالتعقیم الضریبي، ونظام الدروباك ( )١(
أصًال من النظام الكمركي . والدروباك مأخوذ لمحصلة عند إعادة التصدیر للخارجا

والعمل  نها التجاري ولزیادة حجم صادرتهااالنكلیزي، وهو نظام تلجأ الیه الدول دعمًا لمیزا
محمد عباس زكي و  للمزید ینظر: .المختلفة على إیجاد مجال لتصریفها في اسواق العالم

ارنة، مطبعة دراسة مق -، المناطق الحرة وأثرها على التجارة الخارجیةانور عبدالخالق
  .٢١، صهضة العربیة، مصر، دون سنة النشرالن

دكتوراه،   أطروحة، امة للتعریفات الكمركیة والتجارةعبدالهادي عبداهللا حردان، االتفاقیة الع )٢(
 وما بعدها. ٥٢، ص ١٩٩٩جامعة القاهرة  - لحقوقكلیة ا
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 .٣١٨سابق، ص ، مصدرد. محمد دیاب )١(
 .٢١، ص، مصدر سابقالهادي عبداهللا حردانعبد )٢(
، بحث منشور في مجلة الكمارك، العراق، ٢ج –هاشم محمد صالح، التعریفة الكمركیة  )٣(

 .٢١، السنة الرابعة والعشرون، ص ١٩٧٨، ٨٤العدد 
 .٣١٩محمد دیاب، مصدر سابق، ص  د. )٤(
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GATT


                          

 .٢٢عبدالهادي عبداهللا حردان، مصدر سابق، ص  )١(
 .٣١٩محمد دیاب، مصدر سابق، ص  د. )٢(
دراسة  -عباس زكي و انور عبدالخالق، المناطق الحرة وأثرها على التجارة الخارجیة محمد )٣(

 . ١١مقارنة، مصدر سابق، ص
  :هذا المصطلح هو مجموع األحرف األولى للكلمات االنكلیزیة )٤(

General Agreement on Tariffs and Trade  
. محمد سید عابد، التجارة الدولیة، مكتبة  للتفصیل في الرسم الكمركي ینظر كل من : د )٥(

؛ و د. محمد دیاب، مصدر سابق، ٢٠٨، ص٢٠٠١الفنیة، االسكندریة،  اإلشعاعومطبعة 
؛ و محمد عباس زكي و ٢٢؛ و هاشم محمد صالح، مصدر سابق، ص ٣٢١-٣١٩ ص

 . ١١انور عبدالخالق، مصدر سابق، ص 
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 .٣١٩د. محمد دیاب، مصدر سابق، ص  )١(
 .١٠د عباس زكي و انور عبدالخالق، مصدر سابق، ص محم )٢(
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  الفرع الثالث
  ساس القانوني للتعرفة الكمركيةاأل








           







            



     

        


            


       
                          

)  من دستور العر  ) الفقرة٢٨اذ تنص المادة ( )١( ال على انه " ٢٠٠٥اق االتحادي لسنة (اوًال
  ".تجبى، وال یعفى منها، إال بقانونتفرض الضرائب و الرسوم و ال تعدل و ال 

  .١٩٨٤لسنة ٢٣من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم ) ٩(المادة  )٢(
   ذاته. قانونال) من ٨(المادة  )٣(
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على انه  ١٩٨٤لسنة  ٢٣معدل رقم ) من قانون الكمارك العراقي ال١٠( اذ تنص المادة )١(
) ١١ورد في المادتین ( ى بضائع جمیع الدول مع مراعاة ماتطبق رسوم التعریفة العادیة عل"

  ) من هذا القانون"١٢و(
قانون على نه "تطبق رسوم التعریفة التفضیلیة على )  من نفس ال١١وتنص المادة (

) من نفس القانون ١٢" وتنص المادة (نأالتفاقیات المعقودة في هذا الشبضائع الدول وفق ا
على انه "یجوز بقانون تطبیق رسوم تعریفیة قصوى ال تزید على ضعف رسوم التعریفة 

  ن ثمن قیمة البضائع"%) م٣٥العادیة على بضائع بعض الدول على ان ال تقل عن (
   .١٩٨٤لسنة  ٢٣من قانون الكمارك العراقي المعدل رقم  -خامسا  )/١المادة ( )٢(
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  ثانياملطلب ال
  الكمركية بسياسة التجارة الدولية ومربرات األخذ بها عالقة التعرفة






  الفرع األول
  الدولية سياسة التجاريةعالقة التعرفة الكمركية ب

           
           

       


                          

ة بشان هو الذي ینظم التبادل التجاري بین دولتین بالنسبة للتعرفة الكمركی االتفاق الكمركي: )١(
تان او اكثر على ، أما االتحاد الكمركي هو الذي بموجبه تلتزم دولالسلع الواردة باالتفاقیة

الغاء الحدود الكمركیة بینهما وان تتبع الدولة تجاه الدول االخرى الغیر منظمة الى االتحاد 
 .٧١الكمركي تعرفة كمركیة موحدة. محمد سامي یونس العسلي، مصدر سابق، ص

  .٧٤محمد سامي یونس العسلي،  المصدر السابق، ص  )٢(
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Free trade policy 


           







                          

ي، التجارة الدولیة، ترجمة د. حسان علي بكر، وتقدیم بهذا المعنى ینظر: د. استفان ب ماك )١(
 .١٢٣-١٢٢، ص١٩٩٠د. ولید أسماعیل السیفو، مطابع التعلیم العالي، بغداد، 

، ١٩٧٨، سیاسات التجارة الدولیة، مكتبة عین شمس، القاهرة، د. صالح الدین نامق )٢(
  .١٧ص
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الكتاب األول، الدار  التنظیم،الخارجیة بین التنظیر و  د. سامي عنیفي حاتم، التجارة )١(
  .٩٣، ص١٩٩١المصریة اللبنانیة، القاهرة، 

  .١٤عبدالهادي عبداهللا حردان، مصدر سابق، ص  )٢(
؛ ٣٠٥-٣٠٢للمزید عن تلك الحجج ، ینظر كل من : د. محمد دیاب، مصدر سابق، ص  )٣(

  .١٤-١٣و عبدالهادي عبداهللا حردان، المصدر السابق، ص 
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الجابر خالف، القیود الكمركیة و تطور التجارة الخارجیة للدول اآلخذة في  د. خالف عبد )١(
 .١٩النمو، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة الطبع، ص
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  الفرع الثاني
  األخذ بالتعرفة الكمركية مسوغات

         
    

           





       
           



                          

-٣٠٩سابق، ص مصدر محمد دیاب، د.و  ١٤ص  حردان، مصدر سابق، عبداهللا عبدالهادي )١(
٣١٠.  

  .١٢٤-١٢٣ ، مصدر سابق، صاستفان ب ماكي، التجارة الدولیة د. )٢(
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 االردن وتركیا. : الرسم الكمركي في ایران و مثالعلى سبیل ال )١(
 . ١٩/٩/٢٠٠٣الصادر في  ٣٨األمر رقم  ) من٣، ١الفقرتان ( )٢(
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وفي هذا الصدد تشیر تقاریر لمنظمات غیر حكومیة معنیة بالجانب االقتصادي بأن العراق  )١(
ملیار دوالر بسبب اعتماده على  ١٨٠) أكثر من ٢٠١٠ – ٢٠٠٦خسر خالل السنوات (

: جریدة المدى، بغداد، ة المحلیة. للمزید ینظرتالبضائع المستوردة نتیجة لتراجع صناع
  .١٠/١٢/٢٠١١)، الصادر في التاریخ ٢٠٣٩العدد(

 . ١٤بهذا المعنى ینظر: عبدالهادي عبداهللا حردان، مصدر سابق، ص  )٢(
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 املبحث الثاني

  ة الكمركية و احلمائية الوطنية و املوقف من مفاوضات العراقالتعرف
  نضمام اىل منظمة التجارة العامليةلإل

 
     

            




  املطلب االول
  التعرفة الكمركية باستخداممحاية االنتاج احمللي 

  

  الفرع االول
  التعرفة كاساس حلماية االنتاج احمللي

          

           


  




                          

  جمیعها التي تشمل التدخالت الحكومیة غیر التعرفیةك ایضًا الوسائل غیر التعریفیة، هنال )١(
  التي تؤثر على االسعار النسبیة، والتدفقات الدولیة للتجارة.في مجال االنتاج والتجارة 

تقر قواعد التجارة في السلع على عدم فرض رسوم، او ضرائب على الواردات وحدها، أو   )٢(
= صالح المنتجات المحلیة، بعد سداد الرسومالتفرقة في قنوات التوزیع في السوق المحلي ل
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WTO
TBT


  الفرع الثاني
  اوجه احلماية





          
 

           


                                                               

الصادرات  محسن هالل، تنمیة د. للمزید ینظر: االجنبیة. السلع على الكمركیة الواجبة الدفع=
 .٥٢، ص ١٩٩٦ –غرفة تجارة دمشق  –السوریة في ضوء النظام التجاري الدولي الجدید 

  .٣٤٩ عبدالهادي عبداهللا حردان، مصدر سابق، صللمزید ینظر:  )١(
 .٣٥٠عبدالهادي عبداهللا حردان ،المصدر السابق، ص  )٢(
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-٦٩، ص ١٩٧٤د. حكمت الحارس، السیاسة الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(
٧٧ . 

  .٢٠١٠لسنة  ٢٢) من قانون التعرفة الكمركیة العراقي رقم ٤( المادة )٢(



  ةالتعرفة الكمركیة واثرھا على السیاسة الحمائیة الوطنیة دراسة قانونیة مقارن
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٢١٢







             
           

     
       





        
          


           

          


 


         



                          

  .) من نفس القانون٥( المادة )١(
، ١في العراق، طظر: د. مدحت كاظم القریشي، الحمایة والنمو الصناعي بهذا المعنى ین )٢(

 .٦٣- ٦١، ص ١٩٨٢للدراسات والنشر، بیروت،  المؤسسة العربیة
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  املطلب الثاني
  )WTOنضمام اىل منظمة التجارة العاملية (العراق ومفاوضات اال

  

  الفرع االول
  )WTOمستلزمات انضمام العراق اىل منظمة التجارة العاملية (

       WTO  
IMF

     
WCO    
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  الفرع الثاني
  تثبيت التعرفة الكمركية
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WTO


          
             


           

          


  

                          

 LANomencituredقد وضع االتفاقیة الجدول الموحد واطلق علیه جدول تعریفة بروكسل( )١(
 Bruxelles) فصال ضمن اكثر ٩٩)  قسما یتفرع الى (٢١)، و یتكون هذا الجدول من (

) بند، ویتضمن هذا الجدول ایضًا مالحظات عامة في مقدمة الفصول و ١٠٠٠من (
. وعلمًا ان العراق لم ینضم  االقسام المهمة الغایة منها ضمان تطبیق التعرفة تطبیقًا دقیقًا

  الى اتفاقیة بروكسل. 
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 معدل.ال ١٩٨٤لسنة  ٢٣) من قانون الكمارك العراقي رقم ٣٥المادة ( )١(
تثبیت كمركي عام على البنود  - منها: أ عدیدة شكالبأویتم  تقدیم عرض التثبیت الكمركي  )٢(

. %١٥%   او ١٠یة ان تحدد العرض ب الكمركیة حیث تقرر الدولة الراغبة في   العضو 
قسیم البنود الكمركیة الى ثالث/اربع/ بأن یتم ت ثبیت كمركي على مجموعات من السلعت -ب

مجموعات لكل مجموعة حدود معینة في التثبیت تراعي ظروف و طبیعة كل .... خمس
تثبیت   - مجموعة من حیث حمایة االنتاج الوطني او الحصیلة الكمركیة ..... الخ. ج

كمركي بند بند مثل الطریقة السابقة مع عدم التقید بمجموعات معینة. وهناك مرونة شدیدة 
لمزید ینظر: االسكوا، قواعد االنضمام والتفاوض في . في اتخاذ الطریقة التي تناسبهاللدول 

 ٩قطر ،  –، الدوحة  )WTOمنظمة التجارة العالمیة ، االعداد للمؤتمر الوزاري الرابع ل(
  .٢٠٠١تشرین الثاني ،  ١٣ –
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ةـاخلامت  
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General Agreement On Tariff And Trade (GATT 1947) 
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Made to Measure tariff
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