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 اإلدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية

International Trade Policies Department 



ولا 
 
(من إتفاق منظمة التجارة الػالمية 6المادة )مكافحة اإلغراق : ا  

  :تػريف اإلغراق .  1 
أقل من  السوق المحمىتعتبر السمع مغرقة إذا كان سعر تصديرىا إلى  

.قيمتيا العادية فى بمد التصدير  
   سعر التصدير: ىو السعر الذى يدفعو المستورد فى السمعة المستوردة 

.بعد إجراء كافة التسويات الالزمة  
   القيمة العادية: ىى سعر بيع السمعة بالسوق المحمى لبمد التصدير بعد 

. .إجراء كافة التسويات الالزمة  
ىو  السوق المحميةوعمى ذلك فإن سعر تصدير السمعة المستوردة إلى  

: السعر المدفوع من جانب المستورد مطروحًا منو  
التكاليف، المصروفات، النفقات التى تدفع نظير إعداد السمعة لمشحن     

والتى تعتبر إضافية عن تمك السوق المحمية لمبمد المستورد إلى 
التكاليف، والمصروفات والنفقات التى تتحمميا السمعة عادة عند بيعيا 

تكاليف التعبئة  وعمى سبيل المثال لالستيالك المحمى ببمد التصدير،
. والتكاليف األخرى من أجل التصدير  
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 عممية عن تنتج ونفقات ومصروفات تكاليف أى كذلك ويطرح 
 النولون :مثل التصدير بمد من شحنها بعد تنشأ أو السمعة تصدير
 إلى السفن دخول رسوم - البرى النولون - التأمين - البحرى

  .الخ … الميناء فى التخزين مصاريف - الميناء

ذا   السابقة، لمطريقة طبقا   التصدير سعر حساب من تتمكن لم وا 
 (استنتاجي) محتسب أساس عمى التصدير سعر تحديد يمكن فإنه

  المستورد لمبمد المحمى السوق داخل بيع عممية أول أساس وعمى
  .بإغراقها المدعى لمسمعة
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: طريكة حساب سػر التصدير المحتسب  

: السعر عند أول نقطة إلعادة البيع فى مصر مطروحا  منها     

1.  النولون 
2.  التأمين
3.  الرسوم الجمركية 
4.  ضريبة المبيعات 

5.  أتعاب سماسرة وتخميص 
6.  النولون داخل مصر 
7.  المصروفات البيعية واإلدارية 
8. ( حدد)مصروفات أخرى   

9. الخسارة / صافى الربح   

10.   سعر التصدير المحتسب 
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  : (المكدرة) المحتسبة الػادية الكيمة  .2

 يمكن فإنو العادية القيمة بشأن معمومات عمى الحصول تعذر إذا 
  : التالية الطريقة باستخدام المقدرة العادية القيمة استخدام

 سبيل وعمى المنشأ / التصدير بمد فى لمسمع المقدرة التكاليف إجمالى 
  الصناعية التكاليف األجور، المواد، تكاليف عمى تشتمل فيى المثال
 واإلدارية، والبيعية العمومية المصروفات إلى باإلضافة المباشرة غير

  .الربح من مناسبة ونسبة
 

: اإلغراق مكدار  .3  

 وىو الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير كما تم تحديدىا بعالية. 
 وبدء اإلغراق مواجية إجراءات التخاذ يكفى ال اإلغراق إثبات ومجرد

نما اإلغراق لمكافحة رسمى تحقيق اإلغراق يسبب أن يتعين وا   
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 ىذه مثل إنتاج ممحوظ بشكل يعوق أو ضرر، بحدوث ييدد أو ضررًا،   
  .المستوردة السوق فى السمعة

ولذا فإن إثبات الضرر الواقع عمى الصناعة الوطنية شرط أساسى مع  
. وجود اإلغراق حتى يمكن فرض رسوم مكافحة اإلغراق   

 
  : الوطنية الصناغة غلى الوالع الضرر  إثبات يمكن كيف  .4

  : الضرر    

 تقديميا يتم شكوى أية فى الضرر وقوع عمى الدليل تقديم يتعين 
لمجياز والبد من وجود عالقة السببية بين الضرر الذى وقع عمى 

 أن وضوح من فالبد ثم ومن المغرقة، الواردات وبين المحمية الصناعة
 المغرقة، األسعار ذات الواردات لتمك مباشرة يعزى يحدث الذى الضرر

  : عن بيانات تقديم من فالبد لذا
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1 - حجم الواردات بما فى ذلك مدى زيادة الواردات زيادة ممحوظة أو أن 
 أو مطمقة أكانت سواء الواردات حجم فى محتممة جوىرية زيادة ىناك

. االستيالك أو لإلنتاج بالنسبة أى نسبية  

2 - أثر ىذه الواردات عمى أسعار السمعة والسمع المثيمة المنتجة فى 
 السوق فى السمع بيع أسعار تخفيض ذلك فى بما المحمى السوق
 األسعار زيادة دون الحيمولة أو (ممحوظة) جوىرية بطريقة المحمى

.المغرقة الواردات وجود لوال تحدث أن يمكن كان التى  

3 - األثر الناتج عن الواردات عمى الصناعة المحمية ذات الصمة بما فى 
  : التالية النواحى فى ممثالً  الصناعة عمى االقتصادي األثر ذلك

 الحصة فقد- المبيعات (فقد) وانخفاض اإلنتاج فى انخفاض  
 فى انخفاض -اإلنتاجية انخفاض-األرباح انخفاض--السوقية
 زيادة- االستثمار عمى العائد انخفاض-اإلنتاجية الطاقة استغالل

الخ... المخزون  
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 سابقة سنوات 3 فترة عن تقديميا ينبغى بالضرر المتعمقة البيانات وىذه
   .الشكوى تقديم تاريخ عمى
 عمى تحديدىا يمكن اإلغراق نتيجة المحمى السوق فى السعرية واآلثار

 :التالى النحو
 سعر يكون حينما السعرى التخفيض يحدث و ،األسعار انخفاض .1

 .المحمى المنتج سعر من أقل المستوردة السمعة
 أسعار تخفيض يتم حينما سعرى انخفاض ويحدث ،األسعار تخفيض  .2

 السمعة بيع أسعار لمواجية وذلك التحقيق محل المعنية السمعة
 .المستوردة

 بيع أسعار فى الزيادة منع يتم حينما تحدث الزيادة من األسعار منع .3
 عناصر أسعار لزيادة نتيجة) يحدث أن يمكن والذى المعنية السمعة
   .المغرقة المستوردة السمع وجود لوال (التكمفة
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 اإلجراءات المتعلقة بمكافحة اإلغراق

حددتها اتفاقات منظمة التجارة العالمٌة إلى حد  -تم تقنٌن اإلجراءات بحٌث تأخذ سلسلة من المراحل

لضمان أن المعلومات واألدلة الضرورٌة إنما تقدم لتبرٌر االنتقال إلى كل مرحلة من المراحل  -كبٌر

فهً باهظة بالنسبة للصناعة المحلٌة التى تنشد . وهذه العملٌة تتطلب جهودا باهظة لمتابعتها. المتعاقبة

الحماٌة التجارٌة، بالنسبة للمصدرٌن، والمستوردٌن، وغٌرهم ممن ٌقدمون أسانٌد مناهضة للمعالجات 

التجارٌة، وبالنسبة للحكومة من حٌث التنفٌذ، ولهذا تنطوى العملٌة على سلسلة من االختبارات، البد وأن 

تجتازها كل شكوى قبل انتقالها إلى المرحلة التالٌة من مراحل البحث والتقصً والبد وأن ٌتم كل شئ 

كتابة حتى أخر مرحلة من مراحل البحث والتقصً، حٌنما تتاح الفرصة لمختلف األطراف لتقدٌم 

 .  أسانٌدهم وحججهم أمام بعضهم البعض

 الشكـــاوى 

تبدأ اإلجراءات حٌنما تودع لدي اإلدارة شكوى مكتوبة، تقدمها إحدي الصناعات المصرٌة أو من ٌنوب 

وٌمكن أن ٌقدم الشكوى أحد المنتجٌن فى صناعة معٌنة، أو عدد منهم، أو  -التى تنتج سلعة معٌنة -عنها

اتحاد ٌمثل هؤالء المنتجٌن، أو إحدى النقابات ذات الصلة، بالنٌابة عن الصناعة، أو وزٌر      

بحٌث ال  -أو من ٌنوب عنها -الصناعة، بالنٌابة عن الصناعة وٌتعٌن تقدٌم الشكوى من جانب الصناعة

من إجمالً حجم اإلنتاج فى % 50ٌقل بصفة عامة من ٌؤٌد الشكوى، عمن ٌمثل إنتاجهم أكثر من 

الصناعة المعنٌة وال ٌجوز تقدٌم الشكوى من قبل المستهلكٌن، أو المستوردٌن، أو المصدرٌن، أو 

 .المنتجٌن فى الصناعات األخري، أو من قبل ذوى المصالح األخري
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وٌمكن الحصول من اإلدارة على نموذج عرض الشكوى الذي ٌساعد الشاكً على سرد 

تقدٌم معلومات وأدلة  -أساسا   -المعلومات واألدلة التى تبرر الشكوى والمطلوب من الشاكً

كافٌة، إلقامة قضٌة منطقٌة، تقوم على أن الواردات مغرقة وأن ذلك ٌسبب أضرارا  للصناعة 

 .  المحلٌة

.  وتقدم الشكاوى كتابة، والبد من توفٌر قدر كبٌر من المعلومات أو األدلة التى تعزز الشكوى

وٌتعٌن على الشاكٌن تقدٌم معلومات سرٌة عن أعمالهم إلثبات الضرر الواقع علٌهم وٌحظر 

القانون على اإلدارة وعلى العاملٌن فٌها، استغالل هذه المعلومات السرٌة فى أى غرض خالف 

دراسة الشكوى، والتحقٌق، والتوصل إلى توصٌة، ومحظور على اإلدارة والعاملٌن فٌها إفشاء 

ومن ٌخالف ذلك ٌتعرض لعقوبات  -هذه المعلومات ألى شخص أو إدارة حكومٌة أو شركة

تقدٌم نسخة من المعلومات غٌر السرٌة من الشكوى التى  -فى نفس الوقت -مشددة وعلى الشاكً

قبلتها اإلدارة على ما جاء فٌها، وغالبا  ما تكون هى نفس النسخة من الشكوى مع حذف األرقام 

السرٌة وترك مكانها خالٌا ، ولكن تظل طبٌعة المعلومات واألدلة قابلة للبحث والتمحٌص 

  -وتقدٌم نسخ من المعلومات غٌر السرٌة -وتسري نفس القواعد المتعلقة بالحفاظ على السرٌة

على المعلومات من جمٌع المصادر الممكنة للمعلومات التى ٌمكن للشاكً اللجوء إلٌها، ولكن 

 .السعً وراء المعلومات، والتنقٌب عن األدلة المطلوبة ٌقع على كاهل الشاكً نفسه
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   استٌفاء الشكوى

عندما تتلقً اإلدارة المعلومات واألدلة الكافٌة بما ٌسوغ لها اعتبار الشكوى مستوفاة 

مستندٌا ، أو حٌنما تتلقً كل ما ٌستطٌع الشاكً تقدٌمه من معلومات      وأدلة، فإنها 

أم ال وإذا قررت اإلدارة أن ( مستوفاة المستندات)تتخذ قرارا  بشأن ما إذا كانت الشكوى 

الشكوى غٌر مستوفاة المستندات، ٌتم إخطار الشاكً بأنه لن ٌعاد النظر فى الشكوى مع 

 .إبداء األسباب وأوجه القصور التى تشوبها

أما إذا كانت الشكوى مستوفاة المستندات، فإنه ٌتعٌن على اإلدارة حٌنئذ أن تقرر ما اذا كان 

الشاكً قد قدم من المعلومات واألدلة ما ٌكفً لوضع أساس    منطقً، للبدء فى عملٌة 

 -:التحقٌق وٌتعٌن على اإلدارة البت فى عدد من األمور ٌمكن بٌانها على النحو التالً

 هل الجهة التى تقدمت بالشكوى هى الصناعة المحلٌة أو من ٌنوب عنها؟

من إجمالً إنتاج المنتجٌن فى مصر % 50وعادة ما ٌمثل إنتاج أصحاب الشكوى أكثر من 

للسلعة المثٌلة للسلعة المستوردة، والذٌن ال ٌرتبطون بالمستورد أو المصدر للسلعة، 

 .  والذٌن ال ٌستوردون السلعة أنفسهم

 هل توجد أدلة على أن السلع المستوردة مغرقة؟ ( 2

وهل ثمة أدلة كافٌة على أن هذه الواردات نفسها تسبب ضرراً للمنتجٌن المصرٌٌن ( 3

 وأن هذا الضرر ال ٌعزى للعوامل األخري؟
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ولإلدارة ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ اإلقرار بأن الشكوى كاملة المستندات التخاذ القرار بشأن القٌام 

بعملٌة التحقٌق من عدمه فإذا قررت اإلدارة عدم بدء التحقٌق، ألن ما ورد فى الشكوى من 

معلومات وأدلة ال ٌبرر ذلك، فإن علٌها أن تخطر الشاكً، موضحة بالتفصٌل أسباب عدم 

التحقٌق فى الشكوى، أما إذا اطمأنت اإلدارة إلى وجود أدلة كافٌة، فسوف تقوم بإعداد توصٌة 

ببدء التحقٌق لعرضها على اللجنة االستشارٌة التى تقوم بدورها فى حالة موافقتها برفع 

توصٌتها إلى الوزٌر ببدء التحقٌق حٌث أنه هو الجهة المختصة بإصدار قرار بدء التحقٌق أو 

 .إنهاؤه أو فرض الرسوم أو إنهاؤها

 مباشـرة التحقٌق

تبدأ عملٌة التحقٌق رسمٌاً، بنشر إشعار فى جرٌدة الوقائع المصرٌة وإرساله بالفاكس، أو بالٌد أو 

عن طرٌق سفارة )مع مخصوص لجمٌع المنتجٌن، والمستوردٌن، والمصدرٌن المعروفٌن 

وتقوم اإلدارة فى نفس الوقت بإرسال قوائم . وللدولة المصدرة( الدولة المصدر إلى مصر

االستبٌان التى أعدتها خصٌصاً لهذا الغرض، إلى المنتجٌن المحلٌٌن،والمستوردٌن، 

وفى بعض ( فى حاالت الدعم)، وإلى الدول المصدرة (أٌضاً عن طرٌق السفارات)والمصدرٌن 

األحٌان إلى الجهات الصناعٌة التى تستخدم السلعة، أو كبار المتعاملٌن فى السلعة فى 

ٌوماً من تارٌخ  37عادة )مصر،وٌتم تحدٌد موعد نهائً لكً ٌتقدم هؤالء األشخاص بردودهم 

كتابة إلى اإلدارة، عن طرٌق الفاكس، أو بالٌد أو مع مخصوص وٌتاح ( إرسال قوائم االستبٌان

على سبٌل  -لبعض     األشخاص، خالف المنتجٌن والمصدرٌن والمستوردٌن، والحكومات

الفرصة للمشاركة، بإٌداع  –المثال، الذٌن ٌمثلون المستهلكٌن،أو المصالح المتنافسة فى مصر 

 (".استمارة معدة لذلك ٌمكن الحصول علٌها من اإلدارة) إشعار بالحضور"
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وتسري هنا نفس القواعد المتعلقة بالحفاظ على سرٌة المعلومات، وضرورة تقدٌم نسخة من 

المعلومات غٌر السرٌة المقبولة لدي اإلدارة وعلى إمتداد التحقٌق، وإذا لم تقتنع اإلدارة 

بسرٌة المعلومات، أو إنها تحتاج إلى الحفاظ علٌها، أو أن النسخة غٌر السرٌة تكشف عن 

طبٌعة األدلة، بٌنما تحافظ على سرٌتها، فإن اإلدارة تستطٌع أن ترفض قبول المعلومات أو 

استخدامها وإنه من مصلحة المنتجٌن المحلٌٌن، تقدٌم معلومات مقبولة ألنهم ٌسعون جمٌعا  

وراء مطلب المعالجات التجارٌة ومن ثم ٌقع على كاهلهم عبء  تقدٌم البراهٌن التى تبرر 

هذا المطلب وفى مصلحة المستوردٌن والمصدرٌن والدول المصدرة، تقدٌم معلومات مقبولة 

كذلك ألنهم فى حالة عدم توفٌر هذه المعلومات، تجٌز اتفاقات منظمة التجارة العالمٌة، 

وهى عادة ما تكون المعلومات الواردة فى " أفضل البٌانات المتاحة"لإلدارة استخدام 

الشكوى األصلٌة، ومن المرجح أن ٌكون فٌها تحامل على تلك األطراف ومن ثم ٌتوافر 

 .لدٌهم الحافز على تقدٌم ردودهم كاملة فى الموعد المحدد

فإذا لم تقدم اإلجابات على قوائم االستبٌان فى خالل المدة المحددة لذلك، فإنه ال ٌجوز النظر 

مرحلة القرار المبدئً، التى ٌمكن )إلٌها بعٌن االعتبار، عند اتخاذ القرار فى المرحلة التالٌة

فى عملٌة التحقٌق وٌجوز ( مثل رسوم مكافحة اإلغراق)أن تسفر عن إجراءات مؤقتة 

مد فترة  -فى حاالت استثنائٌة واستجابة اللتماسات فردٌة مبنٌة على أسباب تعززها -لإلدارة

تلقً الردود، عندما تسمح مدة التحقٌق بذلك وبما ال ٌؤثر على استكمال مراحل التحقٌق فى 

 .توقٌتاتها الزمنٌة المنصوص علٌها
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 القرار المبدئً 

تقوم اإلدارة بإعداد توصٌة بإصدار قرار مبدئً للعرض على اللجنة االستشارٌة وهى اللجنة المشكلة 

وتختص اللجنة االستشارٌة بما  24/10/1998الصادر فى  1998لسنة  550بموجب القرار الوزاري رقم 

 -:ٌلً

دراسة النتائج التى توصل إلٌها جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاٌة فى الشكاوى المقدمة من  -1

 .الممارسات الضارة فى التجارة الدولٌة

 .  دراسة اآلثار االقتصادٌة للنتائج التً ٌتوصل إلٌها جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاٌة -2

مثالً بأدلة  –بمعنى أن شروط استمرار عملٌة التحقٌق لٌست متوفرة، فٌما ٌتعلق  –وإذا كان القرار سلبٌا 

ٌنبغً شرح أسباب سلبٌة القرار أو الحكم، وترسل نسخ   -اإلغراق، أو أدلة اإلضرار بالمنتجٌن المصرٌٌن 

بمعنى توفر  –من القرار لجمٌع األطراف التى شملها الموضوع، وٌنشر إشعار بالقرار المبدئً اٌجابٌاً 

فإن العملٌة تنتقل إلى المرحلة التالٌة وٌحصل جمٌع األطراف على إشعار -شروط استمرار عملٌة التحقٌق

بالقرار المبدئً تبٌن فٌه جمٌع المراحل الباقٌة، والمدد الزمنٌة وتتاح لألشخاص المعنٌٌن، الذٌن لم ٌعلنوا 

مثل منظمات المستهلكٌن، وممثلً الجهات  –عن رغبتهم من قبل فى االشتراك فى عملٌة التحقٌق 

تتاح لهم فرصة أخرى للتقدم بإشعار للحضور، وللمشاركة فى –المنافسة، وغٌرهم من ٌتأثرون مباشرة

 .المراحل الباقٌة من عملٌة التحقٌق

القرار المبدئً أسباب إٌجابٌة القرار، واستمرارٌة التحقٌق وٌعرض الهوامش المقدرة لإلغراق،  وٌلخص

وٌمكن للمصدرٌن الذٌن ٌرغبون فى مناقشة هوامش اإلغراق، كل على حدة أن ٌفعلوا ذلك مباشرة مع 

وتقوم اإلدارة تلقائٌاً بإصدار تعلٌمات لمصلحة الجمارك، حتى . اإلدارة فى لقاءات مكاشفة تتم على حدة

تشرع فى فرض رسوم مؤقتة، أو الحصول على ضمانات مالٌة، إزاء الواردات المغرقة، وإذا كان القرار 

فإنه ٌتعٌن رد  -فإنه ٌتعٌن رد الرسوم المؤقتة –النهائً سلبٌاً أو قرر رسوماً أقل من الرسوم المؤقتة 

 .  مع الفوائد –الرسوم المؤقتة التى تم تحصٌلها أو رد الفرق إن كانت أقل 
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 (التعهد السعري ) التعهد 

عقب صدور قرار مبدئً إٌجابً لإلدارة أن تناقش مع المصدرٌن، أو الدول المصدرة إمكانٌة 

تقدٌم تعهدات سعرٌه منهم للتخلص من الممارسات التجارٌة غٌر العادلة وإزالة أثارها على 

التعهد أمر طوعً، وال ٌصدر إال من المصدرٌن أو الدول المصدرة ، والصناعة المصرٌة 

وٌجوز قبول التعهد حٌنما ٌغطى بشكل ملموس جمٌع الواردات التى ثبت  ، وبإرادتهم الحرة

 .أنها تتمتع بهوامش إغراق

واإلدارة غٌر مطالبة بقبول التعهدات وال تفعل ذلك ، إال إذا أٌقنت آن التعهد ٌوفر حماٌة فعالة 

إزاء الممارسات التجارٌة غٌر العادلة وعند قبول التعهد توقف التحقٌقات والرسوم المؤقتة ما 

لم ٌطلب المصدرٌن والدول المصدرة سٌر التحقٌقات حتى صدور القرار النهائً ، وتجرى 

وٌمكن لإلدارة إلغاء التعهد واستئناف التحقٌقات ، متابعة تصرفات المصدرٌن والدول المصدرة 

، استئنافا  عاجال  وتطبٌق الرسوم المؤقتة  إذا قام أحد المصدرٌن آو الدول المصدرة بانتهاك 

، فإنه ٌجوز للوزٌر أن ٌقرر تطبٌق  أحكام وشروط التعهد، وكان هناك قرار نهائً إٌجابً

 .مكافحة اإلغراق بأثر رجعى، لتغطٌة هذا االنتهاك

وٌجوز أن ٌستمر التعهد لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وٌجوز مدها إذا اقتضت عملٌة 

، على أن التعهد ال ٌزال أمرا  مرغوبا  فٌه (وهى تعادل عملٌة تحقٌق جدٌدة)المراجعة الكاملة 

 .لمنع استئناف الممارسات التجارٌة غٌر العادلة، وما ٌترتب علٌها من ضرر بالصناعة المحلٌة
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تستكمل سللطة التحقٌلق اإلجلراءات بعلد صلدور القلرار المبلدئى بتعمٌلق تحللٌالت ردود أسلئلة 

كافللة األطللراف المعنٌللة وإسللتكمال أى بٌانللات إضللافٌة تللرى سلللطة التحقٌللق أنهللا ضللرورٌة 

شلهراً  12الستكمال اإلجراءات وإعداد القرار النهائى الذى عادة ٌجب أن ٌصلدر فلى غضلون 

شلهراً ملن  18من إعالن بدء التحقٌق وفى بعلض الحلاالت ٌمكلن أن تسلتمر اإلجلراءات حتلى 

 .إعالن بدء التحقٌق

 

وتتطلع اإلدارة بإعداد وتوزٌع تقرٌر الحقائق األساسٌة والنتائج فى نصه غٌر السلري ، عللى 

جمٌع األشخاص ذوى المصالح المعترف بها وفى هذا   التقرٌر، تقلدم اإلدارة تحللٌالً وعرضلاً 

لكافة البٌانات التلى تلقتهلا والتلى تشلكل أساسلاً للقلرار النهلائً ، وهلى البٌانلات التلى اسلتقتها 

اإلدارة مللن اإلجابللات علللى قللوائم االسللتبٌان، ومللن المللذكرات التللى قللدمت إلٌهللا قبللل القللرار 

المبدئً، ومن إدارة البحوث التابعلة لهلا، وملن بحلوث االستشلارٌٌن المسلتقلٌن اللذٌن تعاقلدت 

معهم اإلدارة وهذه البٌانات إنما هلً وقلائع وحقلائق، ولٌسلت اسلتنتاجات وهلى تتلٌح الفرصلة 

للمتضررٌن للرد على الحقلائق األساسلٌة موضلوع االعتبلار، قبلل اتخلاذ القلرار النهلائً خلالل 

 .فترة زمنٌة محددة
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 المذكرات المكتوبة وجلسات االستماع

والبد لكل )ٌمكن للمنتجٌن والمستوردٌن والمصدرٌن أن ٌتقدموا بمذكرات وأدلة وأسانٌد مكتوبة 

وان ٌتلقوا نسخا من المذكرات غٌر السرٌة ( وثٌقة سرٌة أن ٌكون لها النسخة غٌر السرٌة

والمواعٌد النهائٌة لتقدٌم وتوزٌع الوثائق والمستندات، تبٌن فً اإلشعار بالقرار المبدئً، . لآلخرٌن

المستوردون،  –بعد قرابة أسبوع  -وٌتقدم المنتجون المحلٌون بمذكراتهم أوال ، ٌتلوهم

.  والمصدرون، وغٌرهم وبعد ذلك بقرابة أسبوع، ٌعقب المنتجون المحلٌون علً المذكرات السابقة

وبعد قرابة أسبوع آخر تقوم اإلدارة بعقد جلسات استماع لمدة ثالثة أٌام، وخالل هذه الفترة ٌمكن 

لنفس األطراف عرض خالصة مذكراتهم وحججهم شفوٌا أمام بعضهم البعض، للرد علً حججهم 

 .  بعضهم البعض وتفنٌدها وٌظهرون فً جلسات االستماع بنفس الترتٌب الذي كانت علٌه مذكراتهم

وٌخصص الٌوم األول للمنتجٌن المحلٌٌن لعرض قضٌتهم، وٌخصص للمستوردٌن والمصدرٌن 

وغٌرهم ٌوم ونصف لعرض قضٌتهم والرد علً دعاوي المنتجٌن المحلٌٌن، وٌخصص نصف 

 .الٌوم األخٌر للمنتجٌن المحلٌٌن، للرد علً ما عرضه المستوردون والمصدرون، وغٌرهم
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 القرار النهائً

ٌعنً القرار النهائً بجمع األدلة واألسانٌد التً طرحت أثناء التحقٌق، وبعرض ما انتهت إلٌه 

وتصدر اإلدارة أحكاما قطعٌة . اإلدارة من استنتاجات، وقرارات، وما رفعته من توصٌات للوزٌر

بالنسبة لهوامش اإلغراق، كما تعرض آراء ممثلً المستهلكٌن، والجهات المنافسة، وممثلً 

 .  وتعقٌب سلطة التحقٌق على كافة هذه التعلٌقاتالصناعة، 

وٌنشر فً جرٌدة الوقائع المصرٌة إشعار بالقرار النهائً، وترسل نسخة من األشعار والقرار 

 .المعنٌةاألطراف  كافةإلى 

نص القرار ترجمة غٌر رسمٌة بوٌصدر . وتتم جمٌع إشعارات اإلدارة ومداوالتها باللغة العربٌة

اللغة  -اللغة اإلنجلٌزٌة)النهائً بإحدى اللغات الثالثة المعتمدة بمنظمة التجارة العالمٌة 

 (.اللغة األسبانٌة –الفرنسٌة 

وٌخضع القرار النهائً لدعاوى االستئناف أمام محكمة القضاء اإلداري المختصة دون غٌرها 

بالنظر فً المنازعات المتعلقة بقضاٌا مكافحة اإلغراق وٌكون الطعن فً األحكام الصادرة منها 

 .( 98لسنة  161من القانون رقم  4حسب نص المادة )أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا 
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 مدة اإلجراءات
ٌمكن أن تستمر الرسوم النهائٌة لمكافحة اإلغراق، وأٌضا التعهدات  السعرٌة، سارٌة لفترة 

وإذا كان ثمة تغٌٌر جوهري فً الظروف، قبل انقضاء هذا األجل، . تصل إلى خمس سنوات

وهً بمثابة عملٌة بحث )فإن أي طرف ٌستطٌع أن ٌطلب إلى اإلدارة، أجراء عملٌة مراجعة 

. وقد تسفر المراجعة عن توصٌة ترفع للوزٌر، بتعدٌل أو مد األجراء النهائً(. وتقصً جدٌدة

تقوم اإلدارة بنشر وتوزٌع أشعار علً . وقبٌل انقضاء اجل الرسوم القطعٌة لمكافحة اإلغراق

وٌجوز ألي من . جمٌع أطراف التحقٌق األصلٌة، مفاده قرب انقضاء اجل اإلجراءات النهائٌة

هذه األطراف، أن ٌتقدموا لإلدارة بأدلة أو أسانٌد، القناعها بأجراء عملٌة مراجعة، لتقرر بناء 

علً ذلك ما إذا كان ٌنبغً مد اجل سرٌان الرسوم، وإذا قررت اإلدارة بان ثمة أدلة كافٌة تبرر 

وتظل اإلجراءات النهائٌة، . عملٌة المراجعة فإنها تقوم بنشر وتوزٌع أشعار بهذا الشأن

 .والتعهدات، سارٌة كما هً أثناء عملٌة المراجعة



الشكوى؟ تكديم حق له من  .5  

 منيم عدد أو معينة، صناعة فى المنتجين أحد بالشكوى يتقدم أن يمكن 
 عن بالنيابة المعنية، الصناعية الغرفة أو المنتجين، ىؤالء يمثل اتحاد أو

.الصناعة  
 توافر عنيا ينوب من أو - الصناعة جانب من الشكوى لتقديم ويتعين

  :التاليين الشرطين

 1 – وجود المنتج المثيل:
 محل المستورد لممنتج مشابو منتج تنتج الشاكية الصناعة تكون أن

 أى مطابقاً  منتجاً  (المثيل المنتج) المشابو بالمنتج ويقصد .الشكوى
 وجود عدم عند أو الشكوى، محل المستورد لممنتج النواحى كل فى مماثالً 
ن آخر منتج - المنتج ىذا مثل  أن إال النواحى كل فى مشابياً  يكن لم وا 

.الشكوى محل المستورد المنتج بمواصفات الشبو وثيقة مواصفاتو  
  .(المثيل المنتج) المشابه المنتج تحديد كيفية فى لمساعدتك اإلسترشادى (1  رقم ممحق أنظر) 
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 2 - توافر نسبة تمثيل الصناعة المحمية :
 للمنتجات المحلٌٌن المنتجٌن المحلٌة بالصناعة وٌقصد   

 من ناتجهم مجموع ٌشكل الذٌن أو مجموعهم فى المماثلة

 هذه من المحلى اإلنتاج إجمالى من كبٌرة نسبة المنتجات

  .المنتجات

 للمنتج مستوردٌن أنفسهم هم المنتجٌن كان إذا أنه إال   

 ٌشٌر المحلٌة الصناعة تعبٌر فإن مغرق منتج أنه المدعى

 المنتجٌن هؤالء ٌستبعد أى المنتجٌن، بقٌة إلى
   الصناعة تمثٌل نسبة من المستوردون
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 إذا) باسمها أو المحلٌة الصناعة من قدم قد الطلب وٌعتبر  

 من أكثر إنتاجهم مجموع ٌشكل محلٌون منتجون أٌده

 الجزء ٌنتجه الذى المماثل المنتج إنتاج إجمالى من 50%

 وال عارضه، أو الطلب أٌد الذى المحلٌة الصناعة من

 ٌؤٌدون الذٌن المنتجون ٌمثل ال حٌن التحقٌق بدء ٌجوز

 إنتاج إجمالى من %25  من أقل صراحة الطلب

.المماثل المنتج من المحلٌة الصناعة  
 

•   
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 " المنتج من طن 10000 تصدير  " أ " بالدولة " س " الشركة قامت   
) نيهج150000 إجمالية بقيمة " ب " الدولة إلى " ص CIF  واتضح ( 

 مبيعات توجد ال أنه المصدرة الدولة فى المنتجة الشركة فحص من
  . " ص " للمنتج المحلي بالسوق

  : التالية المعلومات اتضحت المصدر بيانات بفحص
  . للطن جنيه 1 = الشحن ميناء إلى المصنع من النقل (1)

  . للطن قرش 50 = وتغليف تعبئة (2)
  . للطن قرش 50 = مناولة (3)

  . للطن جنيه 1 = داخلى تأمين (4)
  . للطن جنيه 2 = بحري شحن (5)
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 وفقا   جنيهات 5 " ص " للمنتج الطن تصنيع تكلفة تبلغ   
  . ( المنتجة الشركة ) " س " الشركة لبيانات

 بالدولة الشكوى محل المنتجة الشركات إحدى بيانات وبفحص   
 اتضحت المحلى بالسوق مبيعات لها يوجد والتى المصدرة

  : التالية المعلومات

 الواحد للطن والعمومية واإلدارية البيعية المصروفات تبلغ  (1)    
. جنيه 4  " ص"  المنتج من  

  .جنيه 200000 " ص " المنتج من المبيعات قيمة بلغت   (2)   

  . المبيعات قيمة من % 20 المطبق الربح هامش   (3)   

  . وحده 10000 المحلى بالسوق المبيعاتكمية بلغت   (4)   

 قيمة بأن علما   " ص " للمنتج اإلغراق هامش حساب المطلوب  
  .% 2 البحري التأمين
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 الحـل
15   =سعر التصدير  CIF طن / جنيه  

  تسويات سعر التصدير
طن / جنيه  0.3= قيمة  التأمين البحري        
طن/ جنيه    2= الشحن البحري        
طن / جنيه  1= النقل الداخلـى      
طن / جنيه  1= التأمين الداخلى      
طن / جنيه  0.5= تعبئة وتغليـف      
طن          / جنيه  0.5= منـــاولـة       

طن  / جنيه  5.3=   إجمالي تسويات سعر التصدير  
طن/ جنيه  9.7=  5.3 – 15=  سعر التصدير باب المصنع  
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 القيمة العادية

 على المحلى بالسوق مبيعات وجود لعدم المقدرة العادية القيمة   

  .المصدرة بالشركة اإلنتاج تكلفة أساس

  جنيهات 5 = للطن التصنيع تكلفة    

  جنيهات 4 = والعمومية واإلدارية البيعية المصروفات    

 هامش الربح للطن = 20 × 20 = 4 جنيهات     

           100    

  جنيه 13 = 4+4+5 = المصنع باب المقدرة العادية القيمة
 

  طن / جنيه 3,3 =  9.7 – 13 = اإلغراق مقدار   

  التصدير سعر من %  34 = اإلغراق هامش  
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 إجزاءات تحقيق يكافحة اإلغزاق

 اعداد

 جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والوقاٌة

Copyright © Anti- Dumping Subsidy and 

Safeguard Departement 
27 



 إجزاءات تحقيق يكافحة اإلغزاق
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 تلقً مكتوبة شكوي 

 

 من الصناعة المحلٌة

 
 

فحص البٌانات للتعرف علً ما إذا كان هناك دلٌل مبدئى على 

  وجود اإلغراق والضرر
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7 

 أٌام 

 
 

 قبول الشكوي المؤٌدة مستندٌاً 

 ال
 

 نعم
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إخطار سفارات الدول 

 المعنٌة بقبول شكوي

فحص كفاٌة ودقة 

البٌانات وإعداد تقرٌر 

 بدء التحقٌق

اجتماع اللجنة 

 االستشارٌة

 

إخطار الشاكً بأسباب 

 رفض الشكوي

:أمثلة   

.ال ٌوجد إغراق -  

.ال ٌوجد ضرر -  

.ال توجد عالقة السببٌة -  

هامش اإلغراق ال ٌؤبه  -

.به  

حجم الواردات قلٌل  -

.الشأن  

 ال نعم

 ٌوم 30خالل 
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توصٌة اللجنة برفض 

 الشكوي
 

 

 موافقة
 

 عدم موافقة

أٌام 10  

توصٌة اللجنة باتخاذ 

 إجراءات بدء التحقٌق

أٌام 10  

رفع مذكرة للوزٌر بتوصٌة 

 اللجنة االستشارٌة

 إعداد قوائم األسئلة

قوائم اسئلة المنتجٌن االجانب -

 والمصدرٌن

 قوائم اسئلة الصناعة المحلٌة -

 قوائم اسئلة المستوردٌن -

 قوائم اسئلة االقتصاد الموجه -
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 نشر إعالن بدء التحقٌق

بالوقائع المصرٌة   

إرسال نسخة من اإلعالن ، النص 

غٌر للسري لتقرٌر بدء التحقٌق 

   :والشكوى، قوائم األسئلة إلى كل من

:إرسال نسخة من اإلعالن لكل من   

.جمعٌات رجال األعمال -  

.المجالس السلعٌة -  

اتحد الصناعات واالتحاد العام الغرف  -

  ....التجارٌة

لتوزٌعها )سفارات الدول المعنٌة 

علً المصدرٌن والمنتجٌن 

 (األجانب

 

المستوردٌن 

 المعروفٌن

 
الصناعة المحلٌة 

 الشاكٌة

 (يمكن مد الميمة بناء عمى طمب مبرر)يوم لمصناعة المحمية والمستوردين  30                                
  تمقى الردود خالل

      (يمكن مد الميمة بناء عمى طمب مبرر)يوم لممصدرين والمنتجين األجانب  37                                 
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تلقً الردود واعداد خطابات استٌفاء 

 (ٌوم 15-10)البٌانات 

إرسال خطابات استٌفاء البٌانات للشركات 

 أٌام 10المعنٌة للرد عٌه خالل 

إعداد حسابات اإلغراق وتحلٌل 

 الضرر

(ٌوم 30-60)   

مراجعة ردود الشركات علً خطابات 

   (ٌوم 15-10)االستٌفاء 
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وجود إغراق وضرر ناتج عنه 

ٌمكن فرض ( تحدٌدات إٌجابٌة)

ٌوم من بدء  60رسوم مؤقتة بعد 

 التحقٌق

عدم وجود إغراق أو 

ضرر أو عالقة سببٌة 

 (تحدٌدات سلبٌة)

 

إذا تقرر، اإلعداد لزٌارة تحقق بعد 

إخطار السفارات المعنٌة 

   والشركات التً تم اختٌارها

إنهاء التحقٌق والنشر 

بالوقائع المصرٌة بعد 

موافقة اللجنة االستشارٌة 

والوزٌر، وإخطار األطراف 

 المعنٌة بذلك

إرسال خطة زٌارة تتضمن 

البٌانات التً سٌتم التحقق منها 

 للشركات التً تم اختٌارها

زٌارة مقار الشركات للتحقق من 

أٌام لكل  4حوالً ) البٌانات المقدمة 

 (شركة 
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إعداد تقرٌر بالحقائق األساسٌة 

 والنتائج

(ٌوم 20-30)   

إرسال تقرٌر الحقائق األساسٌة 

والنتائج لألطراف المعنٌة 

 أٌام عمل 10للتعلٌق علٌه خالل 

 إعداد التقرٌر النهائً

(ٌوم 15-20)   

اجتماع اللجنة االستشارٌة 

 لمناقشة النتائج النهائٌة

عقد جلسات استماع بناًء علً 

طلب مبرر من أحد األطراف 

 المعنٌة
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 توصٌات اللجنة االستشارٌة

 بعدم فرض رسوم نهائٌة بفرض رسوم نهائٌة

نشر إعالن عام بفرض رسوم نهائٌة 

 بالوقائع المصرٌة

نشر قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة 

 اإلغراق النهائٌة بالوقائع المصرٌة
 

إعداد مذكرة للوزٌر بتوصٌة 

   اللجنة
إعداد مذكرة للوزٌر بتوصٌة اللجنة 

بإنهاء التحقٌق دون فرض رسوم 

 نهائٌة

نشر إعالن إنهاء التحقٌق بالوقائع 

 المصرٌة

إخطار األطراف المعنٌة بإنهاء 

 التحقٌق

 إخطار األطراف المعنٌة

  بالنتائج النهائٌة 
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 ( 1) ملحق رقم 

 المنتج المثٌل

عللللى درجلللة كبٌلللرة ملللن ( المثٌلللل ) ٌعلللد تعرٌلللف المنلللتج المشلللابه 

األهمٌة عند تحدٌد الى أى مدى ٌمكن لصناعة محلٌة فى دوللة ملا 

ان تطالب باتخاذ إجراء ما ضد أى سلعة مستوردة مغرقلة، خاصلة 

سلوف " للمنلتج المثٌلل " وان تحدٌد مدى وجود منتجلٌن محلٌلٌن 

ٌللؤثر علللى موقللف الصللناعة المحلٌللة واهلٌتهللا لتقللدٌم شللكوى كمللا 

تللؤثر علللى التحقٌللق فللى جانللب الضللرر ، كمللا أنلله مللن الضللرورى 

للتأكد من أن هناك عالقلة وثٌقلة ( المثٌل ) تعرٌف المنتج المشابه 

بٌن المنتج المستخدم فى حساب القٌمة العادٌة والمنلتج المسلتخدم 

 .فى حساب سعر التصدٌر 



 هذا فى " : انه على االغراق مكافحة اتفاق من 6-2 المادة وتنص

 كل فى مماثل اى مطابق منتج ( المثٌل المنتج ) تعبٌر ٌعنى االتفاق
 هذا مثل وجود عدم حالة فى – أو ، النظر موضع للمنتج النواحى

 مواصفاته ان اال النواحى كل فى مماثل ٌكن لم وان آخر منتج – المنتج

. "النظر موضع المنتج بمواصفات الشبه وثٌقة  
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وعند النظر فٌما اذا كانت مواصفات منتج ما وثٌقة الشبه بمواصفات 

منتج اخر فانه ٌتعٌن أن نأخذ فى االعتبار الخصائص الفٌزٌائٌة 

.وطرق التصنٌع واستخدام المنتج وأٌه عوامل أخرى ذات صلة   



 هذا فى " : انه على االغراق مكافحة اتفاق من 6-2 المادة وتنص

 كل فى مماثل اى مطابق منتج ( المثٌل المنتج ) تعبٌر ٌعنى االتفاق
 هذا مثل وجود عدم حالة فى – أو ، النظر موضع للمنتج النواحى

 مواصفاته ان اال النواحى كل فى مماثل ٌكن لم وان آخر منتج – المنتج

. "النظر موضع المنتج بمواصفات الشبه وثٌقة  
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وعند النظر فٌما اذا كانت مواصفات منتج ما وثٌقة الشبه بمواصفات 

منتج اخر فانه ٌتعٌن أن نأخذ فى االعتبار الخصائص الفٌزٌائٌة 

.وطرق التصنٌع واستخدام المنتج وأٌه عوامل أخرى ذات صلة   



 هذا فى " : انه على االغراق مكافحة اتفاق من 6-2 المادة وتنص

 كل فى مماثل اى مطابق منتج ( المثٌل المنتج ) تعبٌر ٌعنى االتفاق
 هذا مثل وجود عدم حالة فى – أو ، النظر موضع للمنتج النواحى

 مواصفاته ان اال النواحى كل فى مماثل ٌكن لم وان آخر منتج – المنتج

. "النظر موضع المنتج بمواصفات الشبه وثٌقة  
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وعند النظر فٌما اذا كانت مواصفات منتج ما وثٌقة الشبه بمواصفات 

منتج اخر فانه ٌتعٌن أن نأخذ فى االعتبار الخصائص الفٌزٌائٌة 

.وطرق التصنٌع واستخدام المنتج وأٌه عوامل أخرى ذات صلة   



•  الهامة الموضوعات من المثٌلة للسلع المنتجة الصناعة تحدٌد إن

 تعرٌف تم ما فاذا ونتٌجته التحقٌق سٌر على تؤثر ان شأنها من التى

 ٌثبت أن المستحٌل من ٌصبح فربما للغاٌة متسع بشكل المثٌلة السلع
.مادٌاً  ضرراً  تسبب معٌنة سلع واردات كانت اذا ما التحقٌق  
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وقد تناولت اتفاقٌة مكافحة االغراق فى هذه المشكلة حٌث تنص المادة 

 :منها على ما ٌلى  3-6

 مثٌل لمنتج المحلى لالنتاج بالنسبة المغرقة الواردات أثر تقٌٌم ٌتم "

 على االنتاج لهذا منفصل بتحدٌد المتاحة البٌانات تسمح عندما

 ، وأرباحهم المنتجٌن ومبٌعات االنتاج عملٌة مثل مقاٌٌس اساس

 آثار تقٌٌم ٌتم ممكناً  لالنتاج المنفصل التحدٌد هذا ٌكن لم فاذا

 دائرة أو مجموعة أضٌق انتاج فحص طرٌق عن المغرقة الواردات

 على الحصول ٌمكن والتى المثٌل المنتج تشمل التى المنتجات من

 . "بشأنها الضرورٌة المعلومات



:تأخذ انعىايم اآلتية فً االعتبار ( انًثيهة ) عند فحص انسهع انًشابهة    
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 (.إلخ ... الحجم ، المادة ، التركٌب الكٌمٌائى ) الخصائص الفٌزٌائٌة  –أ 

 .طرق التصنٌع والتكنولوجٌا المستخدمة -ب

 .الوظائف واالستخدامات -ج

 .مواصفات الصناعة  -د

 .األسعار -هـ

 .التوزٌع والتسوٌق -و

 .التصنٌف الجمركى  -ز



 لسنة 161 للقانون التنفٌذٌة القواعد الئحة من (19) المادة تنص

 عن الناجمة اآلثار من القومى االقتصاد حماٌة بشأن 1998
: ٌلى ما على الدولٌة التجارة فى الضارة الممارسات   

Copyright © Anti- Dumping Subsidy and 

Safeguard Departement 
43 

 (  2) ملحق رقم 

  موقف الصناعة

 منتجٌن من مؤٌدة الشكوى تكون ان التحقٌق فى للبدء ٌشترط "

 المنتج انتاج اجمالى من %50 على انتاجهم مجموع ٌزٌد محلٌٌن

 التحقٌق فى البدء ٌجوز وال . " للشكوى والمعارضٌن للمؤٌدٌن المثٌل

 على %25 انتاجهم اجمالى ٌبلغ محلٌون منتجون الشكوى تؤٌد لم ما

 .المثٌل المنتج من المحلٌة الصناعة انتاج اجمالى من األقل

  :اآلتٌة األمثلة بعض نورد ذلك والٌضاح



( :1)يثال    

•  والبعض منتجون ثالثة وعارضها الشكوى بتأٌٌد المحلٌن المنتجٌن من اثنان قام

 السوق فى إنتاجهم أرقام ٌوضح اآلتى والجدول الشكوى ٌعارضوا او ٌؤٌدوا لم
:المحلى   

 االنتاج بالوحدة

 50000 المؤيدون
 30000 المعرضون

 20000 غير المؤيدون أو المعارضون
 100000 اجمالى االنتاج المحمى
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  هم يًكن اعتبار انشكىي انًقدية ين او نيابة عن انصناعة انًحهية ؟

: االجابة  

•  اجمالى من %50 من أكثر للشكوى المؤٌدٌن انتاج اجمالى ٌمثل هل

 المثٌل للمنتج بالنسبة للشكوى والمعرضٌن المؤٌدٌن المنتجٌن انتاج

التحقٌق؟ موضوع  

•  فأكثر %25 للشكوى المؤٌدٌن المحلٌٌن المنتجٌن انتاج ٌمثل هل
المثٌل؟ المنتج من المحلٌة الصناعة انتاج اجمالى من  
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نسبة المؤيد الى  االنتاج بالوحدة
المؤيد 
 %والمعارض 

نسبة المؤيد الى 
 %االنتاج المحمى 

المنتجووووووووووووووووووووووووووووون 
المؤيووووووووووووووووووودون 

 لمشكوى

50000 62.5% 50% 

المنتجووووووووووووووووووووووووووووون 
المعارضوووووووووووووون 

 لمشكوى

30000 

المنتجوووووووون غيووووووور 
المؤيوووووووووودون أو 

 المعارضون

20000 

اجموووووووالى االنتووووووواج 
 المحمى

100000 
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 للشكوى والمعارض المؤٌد انتاج اجمالى ان أعاله الجدول من تبٌن

 وحدة 50000 للشكوى المؤٌدان انتاج اجمالى وان وحدة 80000

 انتاج باجمالى مقارنة للشكوى المؤٌدون انتاج نسبة فان وبالتالى ،

 األول الشق تحقق وبذلك %62.5 للشكوى والمعارضون المؤٌدون

 وهى المطلوبة النسبة تعدت النسبة ان حٌث (19) المادة شرط من

 نسبة حساب ٌتم "19" المادة شرط من الثانى الشق لتحقٌق 50%

 وفى المحلٌة الصناعة اجمالى الى للشكوى المؤٌدون انتاج اجمالى

 %25 وهى النسبة تتعدى النسبة وهذه %50 بلغت المثال هذا

 شرطى النطباق المحلٌة الصناعة تمثل المقدمة الشكوى فان وبالتالى
.علٌها "19" المادة  
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( :2)مثال   

•  لم والبعض ، اثنان وعارضها الشكوى بتأٌٌد منتجون ثالثة قام

 فى انتاجهم أرقام ٌوضح اآلتى والجدول ، الشكوى ٌؤٌد أو ٌعارض
:المحلى السوق  

 االنتاج بالوحدة

 30000 المؤيدون
 20000 المعارضون

 50000 غير المؤيدين أو المعارضون
 100000 اجمالى االنتاج المحمى
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 هم يًكن اعتبار انشكىي يقدية ين أو نيابة عن انصناعة انًحهية؟

نسوووبة المؤيووود الوووى المؤيووود  اإلنتاج بالوحدة 
 %والمعارض 

نسوووووووبة المؤيووووووود الوووووووى 
 %االنتاج المحمى 

المنتجووووون المؤيوووودون 
 %30 %60 30000 لمشكوى

المنتجون المعارضوون 
 20000 لمشكوى

المنتجوووووووووووون غيووووووووووور 
المؤيوووووووووووووووودون أو 

 المعارضون
50000 

اجموووووووووووالى االنتووووووووووواج 
 100000 المحمى
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 للشكوى والمعارض المؤٌد انتاج اجمالى ان اعاله الجدول من ٌتبٌن

 30000 للشكوى المؤٌدٌن انتاج اجمالى وان ، وحدة 50000

 باجمالى مقارنة للشكوى المؤٌدٌن انتاج نسبة فان وبالتالى وحدة

 الشق تحقق وبذلك %60 للشكوى والمعارضون المؤٌدٌن انتاج

 المطلوبة النسبة تعدت النسبة ان حٌث (19) المادة شرط من األول
.%50 وهى  
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 اجمالى نسبة حساب ٌتم (19) المادة شرط من الثانى الشق لتحقٌق

 المثال هذا وفى المحلٌة الصناعة اجمالى الى للشكوى المؤٌدون انتاج

 %25 وهى المطلوبة النسبة تتعدى النسبة وهذه ، %30 بلغت

 شرطى النطباق المحلٌة الصناعة تمثل المقدمة الشكوى فان وبالتالى

 .علٌها (19) المادة



(3)يثال  

 انًنتج أيا بًعارضتها آخز ينتج وقاو انشكىي بتأييد واحد ينتج قاو

 اآلتً وانجدول ، نهشكىي يعارضة أو تأييد عن يعبز فهى انًتبقً انىحيد

:انًحهً انسىق فً انتاجهى أرقاو يىضح   

 االنتاج بالوحدة

 20000 المؤيدون

 15000 المعارضون

 65000 غير المؤيدون أو المعارضون

 100000 اجمالى االنتاج المحمى
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  هم يًكن اعتبار انشكىي يقدية ين أو نيابة عن انصناعة انًحهية ؟
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 :االجابة 

 االنتاج بالوحدة 
نسووووبة المؤيوووود الووووى 
المؤيووووود والمعوووووارض 

% 
نسوووووبة المؤيووووود الوووووى 

 %االنتاج المحمى 

المنتجوووووووووووووووووووووووووووون 
 %20 %57 20000 المؤيدون لمشكوى

المنتجوووووووووووووووووووووووووووون 
المعارضووووووووووووووووووووووون 

 لمشكوى 
15000 

المنتجوووووووون غيووووووور 
المؤيووووووووووووووووووودون أو 

 المعارضون
65000 

اجمووووووالى االنتوووووواج 
 100000 المحمى



 للشكوى والمعارض المؤٌد انتاج اجمالى أن أعاله الجدول من ٌتبٌن

 وحدة 20000 للشكوى المؤٌدون اجمالى وان ، وحدة 35000

 انتاج باجمالى مقارنة للشكوى المؤٌدون انتاج نسبة فان وبالتالى

 من األول الشق تحقٌق وبذلك %57 للشكوى والمعارضون المؤٌدون
. %50 وهى المطلوبة النسبة تعدت النسبة أن حٌث (19) المادة شرط  
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 اجمالى نسبة حساب ٌتم (19) المادة شرط من الثانى الشق لتحقٌق

 المثال هذا وفى المحلٌة الصناعة اجمالى الى للشكوى المؤٌدون انتاج

 %25 وهى المطلوبة النسبة تتعدى ال النسبة وهذه %20 بلغت

 ٌنطبق ال حٌث المحلٌة الصناعة تمثل ال المقدمة الشكوى فان وبالتالى

 . (19) المادة من الثانى الشق من علٌها


