
 تاريخ 31 الغاء الورسوم االشتراعي رقن 08/12/2006قانوى صادر بتاريخ 

 الوتعلق بوكافحت اإلغراق واستبذاله ب 5/8/1967

" قانوى حوايت اإلنتاج الوطني" 

 

 الش ِدٍس إٌٛاة،

 :٠ٕٚشش اٌمبْٔٛ اٌزبٌٟ ٔصٗ
 

 هادة وحيذة
 اٌشاِٟ اٌٝ اٌغبء 03/07/2004ربس٠خ  12851 ثبٌّشسَٛ سلُ صِذق ِششٚع اٌمبْٔٛ اٌٛاسد

 ثـ           اٌّزعٍك ثّىبفسخ اإلغشاق ٚاسزجذاٌٗ 5/8/1967 ربس٠خ 31اٌّشسَٛ االشزشاعٟ سلُ 

 .وّب عَذٌزٗ اٌٍدبْ ا١ٌٕبث١خ اٌّشزشوخ"  لبْٔٛ زّب٠خ اإلٔزبج اٌٛطٕٟ"

 

 .اٌدش٠ذح اٌشس١ّخ ٠عًّ ثٙزا اٌمبْٔٛ فٛس ٔششٖ فٟ -

 

 

ـ   الوتعلق ب5/8/1967 تاريخ 31قانوى الغاء الورسوم االشتراعي رقن 

هكافحت اإلغراق واستبذاله ب 

 "قانوى حوايت اإلنتاج الوطني" 
 

 

  :الوادة األولى
أٚ رٙذد ثٛلٛع ظشس " عٍٝ اٌّّبسسبد اٌزدبس٠خ اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رسجت ظشسا٠طجك ٘زا اٌمبْٔٛ 

 ل١ذٌٍصٕبعخ أٚ اٌضساعخ اٌّس١ٍخ اٌمبئّخ فٟ ٌجٕبْ، أٚ رؤخش فٟ ل١بَ صٕبعخ أٚ صساعخ ِس١ٍخ 

 عٍٝ زبالد اإلغشاق ٚ زبالد اٌذعُ اٌزٟ رّٕسٙب زىِٛبد اٌدٙبد اٌّصِذسح  ٚرسذ٠ذًااإلٔشبء،

. ٌّٕزح صساعٟ أٚ صٕبعٟ ِع١ٓ إٌٝ ٌجٕبْ

 

ٌٍصٕبعخ أٚ " ثبٌغب" اٌزٟ رسجت ظشسا وّب ٠طجك ٘زا اٌمبْٔٛ عٍٝ زبالد اٌزضا٠ذ فٟ اٌٛاسداد

.   ٚاٌزٟ رسززجع فشض رذاث١ش ٚلبئ١خاٌضساعخ اٌّس١ٍخ فٟ ٌجٕبْ، أٚ رٙذد ثٛلٛعٗ
 

 

 :الوادة الثانيت
: ألخً رطج١ك أزىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ، ٠فُٙ ِٓ اٌىٍّبد ٚاٌعجبساد اٌّذسخخ أدٔبٖ اٌّعبٟٔ اٌزب١ٌخ

 

. ٘ٛ رصذ٠ش ِٕزح ِب إٌٝ ٌجٕبْ ثسعش ٠مً عٓ ل١ّزٗ اٌعبد٠خ: اإلغراق

 

٘ٛ أٞ ِسبّ٘خ ِب١ٌخ ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح رّٕر ِٓ زىِٛخ دٌٚخ إٌّشأ أٚ دٌٚخ :الذعن

اٌزصذ٠ش أٚ أ٠خ ١٘ئخ عبِخ ثٙب ٠ٕزح عٕٙب رسم١ك فبئذح ٌٍسبصً ع١ٍٙب، سٛاء وبْ ِٕزدًب أٚ ِصذسًا 

 أٚ ِدّٛعخ ِٓ إٌّزد١ٓ أٚ اٌّصّذس٠ٓ

 

غ١ش ِغِشلخ ٚغ١ش ِذعِٛخ – ِٕزدبد ثى١ّبد ِزضا٠ذح إٌٝ ٌجٕبْ ٘ٛ رصذ٠ش : التزايذ في الوارداث

ثشىً ِطٍك ٔسجخ ٌٍٛاسداد أٚ ثشىً ٔسجٟ ِمبسٔخ ِع اإلٔزبج اٌّسٍٟ، رزسجت فٟ إزذاس – 



ظشس ثبٌغ ٌٍصٕبعخ أٚ ٌٍضساعخ اٌّس١ٍخ اٌزٟ رٕزح ِٕزدبد ِّبثٍخ أٚ ِٕبفسخ ٌٙب ثشىً ِجبشش، أٚ 

.  رٙذد ثئزذاس ظشس ثبٌغ ثٙب

 

 ل١ّخ إٌّزح اٌّّبثً ٌٍّٕزح ِٛظٛع اٌزسم١ك ز١ٓ ٠ٛخٗ ٌالسزٙالن فٟ اٌجٍذ ٟ٘ :القيوت العاديت

 إ١ٌٙب اٌزىب١ٌف اٌعبِخ ٚرىب١ٌف "ا رىٍفخ اإلٔزبج فٟ ثٍذ إٌّشأ ِعبفأٚ ثٍذ إٌّشأ، أٚاٌّصّذس 

. اإلداسح ٚاٌج١ع ٚاألسثبذ اٌّعمٌٛخ

 

 ِٕع زذٚس اٌعشس أٚ اٌزٙذ٠ذ ثٗ أثٕبء ٘بِٓ شأْٟ٘ اإلخشاءاد اٌزٟ  :اإلجراءاث الوؤقتت

شىً سسَٛ ِؤلزخ أٚ  عٍٝ  اإلخشاءاد اٌّؤلزخ رىْٛ. ٟٚ٘ رّزخز ثعذ إعالْ ثذء اٌزسم١كاٌزسم١ك

فٟ اٌشسَٛ اٌدّشو١خ ِؤلزخ إ٠ذاعبد أٚ ظّبٔبد ٔمذ٠خ فٟ زبالد اإلغشاق ٚاٌذعُ، أٚ ص٠بدح 

زبالد اٌزضا٠ذ فٟ اٌٛاسداد، عٍٝ أْ ال رض٠ذ عٓ ٘بِش اإلغشاق أٚ ِمذاس اٌذعُ أٚ ثبٌٕسجخ ي

 .ِمذاس اٌعشس اٌّسّذد ثصٛسح أ١ٌٚخ

 

.  ٘ٛ اٌفشق ث١ٓ سعش اٌزصذ٠ش إٌٝ ٌجٕبْ ٚاٌم١ّخ اٌعبد٠خ: هاهش اإلغراق

 

. ٘ٛ اٌشسُ اٌزٞ ٠فشض ٌصبٌر اٌخض٠ٕخ فٟ زبي ثجٛد اٌذعُ اٌمبثً ٌٍزع٠ٛط: الرسن التعويضي

 

اٌٍز٠ٓ ٠فشظبْ " ٘ٛ اٌم١ذ اٌىّٟ أٚ اٌض٠بدح فٟ اٌشسَٛ اٌدّشو١خ أٚ و١ٍّٙب ِعب: التذبير الوقائي

. ٌّٛاخٙخ رضا٠ذ االسز١شاد إٌٝ ٌجٕبْ

 

  :الوادة الثالثت
٠دشٞ اٌزسم١ك فٟ زبالد اإلغشاق ٚاٌذعُ ٚرضا٠ذ اٌٛاسداد ِٓ لجً ١٘ئخ اٌزسم١ك إٌّصٛص 

ع١ٍٙب فٟ اٌّبدح اٌشاثعخ ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ، ٚرٌه ثٕبء عٍٝ شىٜٛ ُرمّذَ إٌٝ ٚصاسح االلزصبد 

اٌزٟ رٕٛة " ٚاٌزدبسح ِٓ اٌصٕبعخ أٚ اٌضساعخ اٌّس١ٍخ ، أٚ ِٓ ا١ٌٙئبد اٌّعزشف ثٙب سس١ّب

. عّٕٙب

 

   :الوادة الرابعت
ِٓ ِذ٠ش عبَ االلزصبد ٚاٌزدبسح ِٕسمًب، ِٚذ٠ش عبَ ٚصاسح اٌصٕبعخ ِٚذ٠ش رزأٌف ١٘ئخ اٌزسم١ك 

  .ِذ٠ش عبَ عٓ اٌدّبسنٚعبَ ٚصاسح اٌضساعخ، 

 

 ٌٙبخٛص ٚٞ. ٠عبْٚ ا١ٌٙئخ اخزصبص١ْٛ فٟ اٌزدبسح ِٓ اٌعب١ٍِٓ فٟ ٚصاسح االلزصبد ٚاٌزدبسح

اٌّسبسجخ ثخجشاء فٟ ِدبالد اإلزصبء ٚٚ  ثبخزصبص١ٓ ِٓ اٌٛصاساد اٌّع١ٕخاالسزعبٔخ

 عٍٝ أْ رسذد ٚاٌشؤْٚ اٌمب١ٔٛٔخ عٍٝ سج١ً اٌّثبي، ٚرٌه زست ِب رمزع١ٗ وً شىٜٛ عٍٝ زذح،

. ثذالد أرعبة اٌخجشاء ثّٛخت لشاس ٠صذس عٓ ٚص٠ش االلزصبد ٚاٌزدبسح

 

:  الوادة الخاهست

١ٌٙئخ اٌزسم١ك طٍت خ١ّع اٌّعٍِٛبد اٌّف١ذح اٌزٟ رسزبج إ١ٌٙب؛ ٌٚٙب فٟ سج١ً رٌه أْ رسزّع إٌٝ 

. ٚخٛة ِشاعبح زّب٠خ اٌّعٍِٛبد اٌسش٠خ خ١ّع األشخبص اٌز٠ٓ رشٜ ٔفعب ِٓ سّبع إفبدارُٙ، ِع

 

 

خالفًب ألزىبَ لبْٔٛ اٌدّبسن، ال رخعع ٘زٖ ا١ٌٙئخ ألزىبَ اٌسش٠خ إٌّصٛص ع١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

46ِٕٗ  .

 



 :الوادة السادست
 فشض إخشاءاد ٠دٛص ثٕبًء عٍٝ رٛص١خ ِٓ ١٘ئخ اٌزسم١ك، ٚثمشاس ِٓ ٚص٠ش االلزصبد ٚاٌزدبسح،

 إٌٝ رسذ٠ذ أٌٟٚ إ٠دبثٟ ، لجً صذٚس اٌمشاس ثبٌزسذ٠ذ إٌٙبئٟ،ِؤلزخ إرا ِب رٛصٍذ ١٘ئخ اٌزسم١ك

 ح اٌّسٍٟ أٚ اٌضساعخ فٟ اٌٛاسداد، ٚاٌعشس اٌالزك ثبٌصٕبعخاٌزضا٠ذٌٛخٛد اإلغشاق أٚ اٌذعُ أٚ 

رسزٛفٝ اٌشسَٛ . أْ ِٓ شأْ ٘زٖ اإلخشاءاد ِٕع زذٚس اٌعشس أثٕبء اٌزسم١كرج١ٓ ارا 

، ٠ٚجٍغ اٌّدٍس األعٍٝ ٌٍدّبسن ٌزٕف١ز "ٌمشاس ٚص٠ش االلزصبد ٚاٌزدبسح رأ١ِٕب" اٌّفشٚظخ اسزٕبدا

ٚرجمٝ اٌشسَٛ ِؤلزخ ٌس١ٓ صذٚس اٌمشاس . اٌمشاس ٠ُٚصذق عٍٝ اٌمشاس ِٓ لجً ِدٍس اٌٛصساء

 . إٌٙبئٟ، ٚفمًب ٌٍّبدح اٌثبِٕخ ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ، عٍٝ أْ ال رزدبٚص ٘زٖ اٌّذح األسثعخ اشٙش

 

فٟ زبي " ٠دٛص ١ٌٙئخ اٌزسم١ك الزشاذ رعٙذاد أسعبس، إرا ِب سأد أْ خطش اٌعشس أوثش اززّبال

 .اٌذعُ، دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٙب إسغبَ أٞ زىِٛخ أٚ ِصذس عٍٝ لجٌٛٙبأٚ   اإلغشاقاسزّشد ٚاسداد

 

 أٚ ٌّصذسٞ إٌّزح ِٛظٛع  فٟ زبالد اإلغشاق٠دٛص ٌّصذسٞ إٌّزح ِٛظٛع اٌزسم١ك

، ششغ ِٛافمخ زىِٛبرُٙ، اٌزمذَ ِٓ ١٘ئخ فٟ زبالد اٌذعٌُسىِٛبد اٌذٚي اٌّصذسح ٚاٌزسم١ك 

 اٌزسم١ك ثزعٙذاد أسعبس، ٠زعٙذْٚ ثّٛخجٙب ثض٠بدح أسعبس صبدسارُٙ إٌٝ ٌجٕبْ ثّب ٠سمك إصاٌخ

 .ٌٍزسذ٠ذ األٌٟٚ" سبثٗ ٚفمبدذااٌذعُ اٌزٞ رُ أٚ ٘بِش اإلغشاق

 

: الوادة السابعت

فٟ زبي ثجٛد اإلغشاق أٚ اٌذعُ أٚ اٌزضا٠ذ فٟ اٌٛاسداد، ٌّٕزح ِع١ٓ ثصٛسح ٌٕٙبئ١خ، ٠فشض 

عٍٝ إٌّزح ِٛظٛع اٌزسم١ك سسُ ِىبفسخ اإلغشاق أٚ سسُ رع٠ٛعٟ أٚ رذث١ش ٚلبئٟ ، ثبإلظبفخ 

إٌٝ اٌشسُ اٌدّشوٟ اٌمبئُ، عٍٝ أْ ٠ىْٛ ِٛاص٠ًب ٌم١ّخ اٌعشس اٌّزأرٟ ِٓ اإلغشاق أٚ اٌذعُ أٚ 

: اٌزضا٠ذ فٟ اٌٛاسداد ٚرٌه عٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ

 .فشض سسُ ِىبفسخ اإلغشاق ثّب ال ٠زدبٚص ٘بِش اإلغشاق -أ 

فشض اٌشسُ اٌزع٠ٛعٟ إرا وبْ اٌذعُ إٌّّٛذ ٌٍّٕزح اٌّصّذس إٌٝ ٌجٕبْ لبثاًل  -ة 

. ٌٍزع٠ٛط

رطج١ك اٌزذث١ش اٌٛلبئٟ ثصٛسح ل١ذ وّٟ أٚ ص٠بدح فٟ اٌشسَٛ اٌدّشو١خ أٚ و١ٍّٙب  -ج 

فٟ ِٛاخٙخ رضا٠ذ االسز١شاد إٌٝ ٌجٕبْ سٛاء وبْ ٘زا اٌزضا٠ذ ثصٛسح ِطٍمخ " ِعب

. ِمبسٔخ ثسٕٛاد سبثمخ أٚ ٔسج١خ ِمبسٔخ ثبإلٔزبج اٌّسٍٟ

 

ال ٠دٛص ارخبر أٞ ِٓ اٌزذاث١ش اٌّزوٛسح فٟ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح إال إرا ثجذ، ٚ ثٕبًء عٍٝ 

رسم١ك ردش٠ٗ ١٘ئخ اٌزسم١ك فٟ ٚصاسح االلزصبد ٚاٌزدبسح ٚفمًب ألزىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ، ٚخٛد إغشاق 

أٚ دعُ سّجت ظشسًا أٚ ّ٘ذد ثئزذاس ظشس أٚ أّخش فٟ ل١بَ اٌصٕبعخ أٚ اٌضساعخ اٌّس١ٍخ ٔز١دخ 

أٚ ٘ذد ثئزذاس ظشس ثبٌغ ٌٍصٕبعخ أٚ " ٌزٌه، أٚ ٚخٛد رضا٠ذ فٟ اٌٛاسداد سجت ظشسا ثبٌغب

. اٌضساعخ اٌّس١ٍخ

 

 :الوادة الثاهنت

٠سذد اٌشسُ إٌٙبئٟ ٌّىبفسخ اإلغشاق أٚ اٌزذث١ش اٌٛلبئٟ أٚ اٌشسُ اٌزع٠ٛعٟ ثمشاس ٠زخز فٟ 

ِدٍس اٌٛصساء ثٕبء عٍٝ الزشاذ ٚص٠ش االلزصبد ٚاٌزدبسح، ٚثعذ اسزطالع سأٞ اٌّدٍس األعٍٝ 

. ٌٍدّبسن

 

 :الوادة التاسعت
، أٚ ِٓ رٍمبء  األطشاف اٌّع١ٕخ أٞ ِٓ ثٕبًء عٍٝ طٍت ِىزٛة ِٚجشس ِٓ ،٠دٛص ١ٌٙئخ اٌزسم١ك

ٔفسٙب، ٚثعذ أمعبء فزشح ِع١ٕخ عٍٝ صذٚس اٌمشاس إٌٙبئٟ، أْ رسذد ثّٛخت ِشسَٛ ٠صذس فٟ 



اٌم١بَ ثّشاخعخ ِذٜ ظشٚسح  ِدٍس اٌٛصساء ثٕبء عٍٝ الزشاذ ٚص٠ش االلزصبد ٚاٌزدبسح،

.  ٚرٌه عٍٝ ظٛء ِب ٠سزدذ ٌٙب ِٓ ظشٚف رسزذعٟ رٌهاسزّشاس ٘زٖ اٌشسَٛ

 

٠دشٞ إٔٙبء فشض سسَٛ ِىبفسخ اإلغشاق ٚاٌشسَٛ اٌزع٠ٛع١خ ٚرذاث١ش اٌٛلب٠خ عٕذ رٛلف         

٠ٚدشٞ رغ١١ش ل١ّخ اٌشسَٛ ٚاٌزذاث١ش ثٕسجخ رغ١ش ٘بِش         . اإلغشاق أٚ اٌذعُ أٚ رشاخع اٌٛاسداد

. ٌٕفس آ١ٌخ فشظٙب" اإلغشاق أٚ ِمذاس اٌذعُ أٚ زدُ اٌٛاسداد ٚرٌه ٚفمب

 

  :الوادة العاشرة
 ٠صذس ِدٍس اٌٛصساء ثٕبء عٍٝ الزشاذ ٚص٠ش االلزصبد ٚاٌزدبسح ِشسًِٛب ٠عّشف اٌصٕبعخ أٚ 

اٌضساعخ اٌّس١ٍخ ٚا١ٌٙئبد اٌشس١ّخ اٌزٟ رٕٛة عٕٙب وّب ٠ٚسذد ف١ٗ آ١ٌبد رسذ٠ذ اإلغشاق ٚاٌذعُ 

ٚرضا٠ذ اٌٛاسداد ٚاٌعشس ٚاٌشاثطخ اٌسجج١خ ٚأصٛي ٚششٚغ رطج١ك رذاث١ش ِىبفسخ اإلغشاق 

ٚاٌزذاث١ش اٌزع٠ٛع١خ ٚاٌزذاث١ش اٌّؤلزخ ٚرعٙذاد األسعبس، إظبفخ إٌٝ اٌّٙبَ إٌّبطخ ث١ٙئخ 

.  اٌزسم١ك، ٚرٌه خالي ثالثخ أشٙش ِٓ ربس٠خ ٔشش ٘زا اٌمبْٔٛ فٟ اٌدش٠ذح اٌشس١ّخ

 

 :الوادة الحاديت عشرة
ٚخ١ّع األزىبَ  (ِىبفسخ اإلغشاق) 1967 آة 5 ربس٠خ 31 ٠ٍغٝ اٌّشسَٛ اإلشزشاعٟ سلُ

. اٌّخبٌفخ أٚ اٌّزعبسظخ ِع أزىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ

 

 :الوادة الثانيت عشر
. ٠عًّ ثٙزا اٌمبْٔٛ فٛس ٔششٖ فٟ اٌدش٠ذح اٌشس١ّخ

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


