
 اإلدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية

 (جهاز مكافحة الدعم واإلغراق والولاية ) 

 وزارة التجارة والصناعة

 لطاع االتفالات التجارية 



 مكدمة

  

        



 إذا مغرقة تعتبر السلع بأن اإلغراق مفهوم اإلغراق مكافحة اتفاق عرف
 قٌمتها من أقل االستٌراد بلد فً المحلى السوق إلى تصدٌرها سعر كان

 على بالتوقٌع التفاوض جوالت انتهت وقد.التصدٌر بلد فى العادٌة
 االتفاقٌة وطوت ,العالمٌة التجارة لمنظمة المنشئة االتفاقٌة
 فً المبررة غٌر والزٌادة والدعم االغراق مكافحة اتفاقات

 .الواردات

 تعريف اإلغراق



 االركان االساسٌة التفاق مكافحة اإلغراق

 بلد فى العادٌة قٌمتها من أقل بأسعار ترد الواردات أن1.
 .(مغرقة) التصدٌر

 أو مادي لضرر تعرضت المحلٌة الصناعة تكون أن2.
 .ولٌدة صناعة عاقةإ أو بالضرر تهدٌد

 الواردات بسبب المحلٌة الصناعة على الواقع الضرر أن3.
   .مغرقة بأسعار ترد التً



والً 
 
 اإلغراق: ا



 :  سعر التصدير  -1

 المنتج لهذا ثمنا   دفعه الواجب أو المدفوع السعر التصدٌر بسعر وٌقصد
 تزٌد نفقات أو رسوم أو تكالٌف بأي تحمٌله ودون المستورد قبل من
 ,التصدٌر أو المنشأ دولة فً المحلى لالستهالك البٌع عند ٌتحمله ما على
  للتحقٌق الخاضع المنتج لتصدٌر سعر فٌها ٌتوافر ال التً األحوال فًو
 اتفاق أو ارتباط لوجود التصدٌر سعر فى الوثوق عدم حالة فً أو

 سعر حساب ٌجوز ثالث, طرف أو والمستورد المصدر بٌن تعوٌضً
 السوق فى مستقل مشتر   ألول المنتج بٌع سعر أساس على التصدٌر
 .مناسبا   التحقٌق سلطة تراه آخر أساس أى على أو المحلٌة,



 :الكيمة العادية  -2

 التجارة مجرى فى المنتج بٌع سعر العادٌة بالقٌمة وٌقصد
 وٌجوز التصدٌر, أو المنشأ لدولة المحلٌة السوق فً العادى
 دولة فً اإلنتاج لتكلفة وفقا   العادٌة القٌمة تقدٌر التحقٌق لسلطة
 البٌعٌة المصروفات من مناسب مبلغ إلٌها مضافا   المنشأ

 تصدٌر لسعر وفقا   أو مناسب ربح وهامش واإلدارٌة والعمومٌة
 :اآلتٌة األحوال فً وذلك ثالثة دولة إلى المنتج



 فً التحقٌق محل المنتج من مبٌعات وجود عدم1.
 مبٌعات وجود أو التصدٌر, لدولة المحلٌة السوق
 .بخسارة تتم ولكنها محلٌة

 محل المنتج من المحلٌة المبٌعات حجم كان إذا2.
 مبٌعات من (المائة فً خمسة) %5 من أقل التحقٌق
 .االستٌراد بلد إلى التصدٌر



 مكدار اإلغراق -3

 .التصدٌر وسعر العادٌة القٌمة بٌن الفرق وهو



 هامش اإلغراق -4

 هو مقدار اإلغراق كنسبة مئوية من سعر

 .CIFالتصدير  



 الضرر : ثانيا



 اآلثار السلبٌة التى تقع على الصناعة المحلٌة نتٌجةهو 

  الدولٌة للممارسات الغٌر عادلة فى التجارة

وتنقسم ( زٌادة غٌر مبرره فى الواردات –دعم  – غراقإ) 

 الى ثالثة انواع

 

 تعريف الضرر 



و يتم  ةالمحلي ةيعنى ان هناك ضرر وقع بالفعل على الصناع 

 -:بحثه من خالل ثالثة عناصر  

 

 .تطور حجم الواردات المغرقة  -1

 أثر هذه الواردات على أسعار السلع المنتجة فى السوق المحلى-2

 أثر الواردات على اقتصاديات الصناعة المحلية -3

 

وال  
 
 الضرر الـمادي : ا



 تطور حجم الواردات

 ٌتم فٌها مقارنة )  زٌادة الواردات سواء كانت مطلقةوهى

حجم الواردات فى سنة التحقٌق بالسنة السابقه او بالنسبة 

 (التى تعتبرها سلطة التحقٌق سنة االساس 

 

ٌالنتاج أو وهى زٌادة نسبة الواردات الى ا هأو نسب

   االستهالك 

 الواردات المغرقه                     

 االنتاج او االستهالك                   



 -اآلثار السعرٌه تتمثل فى أحد الصور التالٌة 

1- ى سعرالفرق ال: 

وٌقصد به انخفاض سعر بٌع المنتج المستورد فى السوق     
المحلى عن سعر بٌع المنتج المثٌل الذى تنتجه الصناعة 

 المحلٌة على نفس المستوى التجارى



3- منع األسعار المحلٌة من الزٌادة  

  
وٌقصد به عدم حدوث الزٌادة فى األسعار التى كان من الممكن أن تحدث لوال 

 وجود الواردات المغرقة

2-   تخفٌض األسعار 

 

وهو عبارة عن انخفاض أسعار بٌع المنتج المحلى نتٌجة تأثٌر الواردات 

 التى تباع بأسعار مغرقه 

 



ثار االلتصادية 
آ
 اال

 ٌشمل " من اتفاق مكافحة االغراق على  4-3تنص المادة

بحث أثر الواردات المغرقة على الصناعة المحلٌة المعنٌة , 

تقٌٌما لكل العوامل والمؤشرات االقتصادٌة ذات الصلة التى 

 "تؤثر على حالة الصناعة 



ثار االلتصادية
آ
 اال

 االنخفاض الفعلى والمحتمل
 فى المبٌعات 

  األرباح 

  الناتج 

  النصٌب من السوق 

  االنتاجٌة 

 العائد على االستثمار 

 االستغالل األمثل للطاقات 

 

 اآلثار السلبٌة الفعلٌة أو

 المحتملة على التدفق النقدى 

 المخزون 

 العمالة 

 األجور 

 النمو 

 القدرة على تجمٌع رؤوس

 األموال أو االستثمارات 

 

 



 إثبات عاللة السببية

 ٌجب  اإلغراق مكافحة اتفاق من 5 – 3 المادة ألحكام طبقا    
 الواقع والضرر المغرقة الواردات بٌن عالقة هناك أن أثبات
 بحث السببٌه العالقة اثبات ٌتضمن المحلٌة الصناعة على

 زٌادة مع تزامن الضرر حدوث ان ٌعنى والذى الــتـزامـن
 حدث اإلغراق حدث عندما اخر بمعنى هقالمغر الواردات
 الضرر

 

 



 ...تابع 

 ىالعواملل االخلروأٌضا فان على سلطة التحقٌق بحث وتقٌم 

التلللى قلللد تكلللون قلللد تسلللببت فلللى الضلللرر بخلللالف اللللواردات 

فللاذا كانللت هللذه العوامللل لللم تسللبب ضللرر للصللناعة المغرقللة 

المحلٌللله او كلللان تأثٌرهلللا هامشلللى فانللله ٌمكلللن القلللول بلللان 

اللللواردات المغرقللله هلللى التلللى سلللببت الضلللرر الواقلللع عللللى 

 الصناعه المحلٌه



خرى المعروفة
 
 العوامل اال

 على  من االتفاقٌة العامة لمكافحة االغراق 5-3المادة تنص

 : ما ٌلى

 بخالف  معروفةكما تبحث السلطات أي عوامل أخرى ....”

تسبب فى الوقت نفسه ضررا  للصناعة  المغرقهواردات ال

المحلٌة وٌجب أال تنسب األضرار الناجمة عن هذه العوامل 

األخرى للواردات المغرقة وتشمل العوامل التى قد تكون 

 -:ذات صلة فى هذا الشأن



تباع بأسعار االغراق  حجم وأسعار الواردات التى ال 

انكماش الطلب 

 التغٌرات فى أنماط االستهالك 

  وأسالٌب التجارة التقٌٌدٌة 

 المنافسة بٌن المنتجٌن المحلٌٌن 

 التطوٌرات فى التكنولوجٌا 

األداء التصدٌرى للصناعة 

خرى المعروفة
 
 العوامل اال



 التهديد بالضرر : ثانيا 

التهدٌد بوجود ضرر مادي علً وقائع ولٌس علً مجرد  بحث ٌستند    

الظروف  بحث وٌنبغً أن ٌكون. مزاعم أو تكهنات أو إمكانٌة بعٌدة

التً قد تخلق وضعا قد ٌسبب فٌه اإلغراق ضررا متوقعا ووشٌكا, 

وعلً السلطات عند تحدٌد وجود خطر مادي أن تبحث بٌن ما تبحثه 

 : عوامل مثل



 معدل زٌادة كبٌرة فً الواردات المغرقة إلً السوق المحلً مما

 .ٌكشف عن احتمال حدوث زٌادة كبٌرة فً االستٌراد

 وجود كمٌات كبٌرة متوافرة بحرٌة أو زٌادة وشٌكة فً قدرة المصدر

 مما ٌكشف عن احتمال حدوث زٌادة كبٌرة فً الصادرات المغرقة

مدي توافر أسواق تصدٌر المتصاص الصادرات اإلضافٌة 

 ًما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار سٌكون لها اثر سلبى عل

 األسعار المحلٌة ومن شأنها أن تزٌد الطلب علً مزٌد من الواردات

مخزون المنتج الذي ٌجري التحقٌق بشأنه  

 ....تابع 



  اإلعالة المادية: ثالثا

  ٌةلإلعاقة الماد فى اتفاق مكافحة االغراق  لٌس ثمة تعرٌف   

وإنها تفسر على أن الواردات المغرقه تمنع قٌام او انشاء 

 صناعه جدٌدة فى الدوله المستورده 

 

وهنا البد التأكد من ان هناك خطوات اٌجابٌة إلنشاء مثل 

هذه الصناعة مثل التعاقد على خطوط االنتاج ,  بداٌة انشاء 

 .......المصنع , شراء االرض والمعدات الالزمة 



 الدعم

تعرٌف الدعم 
عللللرف اتفللللاق الللللدعم بأنلللله أي مسللللاهمة مالٌللللة, مباشللللرة        

أو غٌلللر مباشلللرة ( تقلللدٌم السللللع  -القلللروض  –الملللنح )

شللراء  -تقللدٌم البنٌللة التحتٌللة العامللة  -ضللمانات القللروض )

مقدمللة مللن حكومللة دولللة المنشللأ أو مللن أي هٌئللة  ( السلللع

عامللة بهللا مللن خللالل بللرامج أو خطللط  وٌنللتج عنهللا تحقٌللق 

تلقى الدعم سواء كان منتجا  أو مصلدرا  أو مجموعلة مفائدة ل

 .من المنتجٌن أو المصدرٌن



االركان االساسٌة للدعم 

 

ولكً ٌخضع الدعم طبقا للتعرٌف السابق لالحكام والقواعد    

الواردة باتفاق منظمة التجارة العالمٌة المعنً بالدعم ٌجب 

 .أن ٌكون مخصصا  

 ...تابع 



 لمشروع أو مشروعات معٌنة. 

 لصناعة أو صناعات معٌنة. 

 القلٌم أو اقالٌم معٌنة. 

 انواع التخصيص



 :هناك ثالثة أنواع للدعم 

 :الدعم المحظور  -1 

وهو الدعم الذي ٌجب أن ٌمتنع االعضاء كلٌة عن تقدٌمه 

 وٌشمل

   دعم التصدٌر . 

    المستوردة السلعة دعم إحالل السلعة  المحلٌة محل. 

 انواع الدعم



 الدعم القابل إلتخاذ إجراء -2 

 

وهو الدعم الذي ال ٌكون محظورا  وٌسبب ضلرارا  بالصلناعة    

 .المحلٌة لعضو آخرمن اعضاء منظمة التجارة العالمٌة

 ...تابع 



 الدعم غٌر القابل التخاذ إجراء -3

 .الدعم غٌر المخصص  أ-

 .الدعم المخصص للبحوث والتطوٌر ب-

 .الدعم المخصص للبٌئة ج-

 .الدعم المخصص لتنمٌة المناطق المحرومة د-

 انواع الدعم

قابللة ( ب اللً د )أصبحت أنواع الدعم ملن  1/1/2000إال انه اعتبارا  من 

ملللن اتفلللاق اللللدعم  31التخلللاذ إجلللراء وذللللك طبقلللا لملللا ورد باحكلللام الملللادة 

 .والرسوم التعوٌضٌة



 عنلللد تلقلللً شلللكوى مؤٌلللدة مسلللتندٌا  ملللن الصلللناعة المحلٌلللة

 :وعندما ٌثبت التحقٌق أن 

 وان حجللم الللواردات غٌللر قلٌللل % 1قٌمللة الللدعم تزٌللد عللن ,

 .الشأن

 (.كما فى االغراق ) أن هناك ضررا  لحق بالصناعة المحلٌة 

 كملا ) أن الضرر الواقع علً الصناعة المحلٌلة نتٌجلة لللدعم

 (.فى االغراق 

 متً ٌتم تطبٌق اإلجراءات التعوٌضٌة ؟



 الولاية

الوقاٌة تعرٌف 

على امكانٌة ( حماٌة مؤقتة ) للوقاٌة  19تتضمن المادة    

فرض  تدابٌر وقائٌة ضد الزٌادة غٌر المبررة فً الواردات 

سواء بشكلها المطلق أو النسبً من اإلنتاج وتسبب ضرر 

جسٌما  بالصناعة المحلٌة أو تهدٌد بحدوث ضرر جسٌم حتى 

تتمكن الصناعة المحلٌة من إعادة هٌكلتها واالستعداد 

 .للمنافسة مرة أخرى مع مثل هذه الواردات



ساسية للولاية
 
 :االركان اال

 

 زٌادة غٌر مبررة فى الواردات من كافة المصادر ٌنتج

 .عنها

 الحاق او التهدٌد بالحاق ضررا خطٌرا بالصناعة المحلٌة

 .التً تنتج منتجات مثٌلة او منافسة بصورة مباشرة

 عالقه سببٌة بٌن الضرر الخطٌر والزٌادة غٌر المبررة فى

 الواردات



 :الزٌادة غٌر المبرره للواردات: أوال  

 
ًزٌادة مطلقة او زٌادة نسبٌة بالنسبة لالنتاج المحل 

 ,ٌجب ان تكون الزٌادة قد حدثت مؤخرا  وبصورة مفاجئة

 .وأن تكون الزٌادة كبٌرة وجوهرٌة



 الضرر الخطٌر أو التهدٌد بالضرر الخطٌر: ثانٌا  

 

 االضعاف الكلً الكبٌر فً مركز الصناعة المحلٌة  او

التهدٌد بوقوعه  استنادا  وقائع ولٌس الً مجرد ادعاءات او 

 .تكهنات او االحتمال بعٌد الحدوث

 الضرر الخطٌر المقصود به مستوي اعلً من الضرر

 .المادي فً حاالت مكافحة االغراق واإلجراءات التعوٌضٌة



 ويتضوي البحث العىاهل التاليه علي األلل

هعدل السيادة في الىارداث. 

 الحصت السىليت للىارداث. 

 التغيراث الطارئت علي: 

الوبيعات. 

االنتاج. 

االنتاجية. 

استغالل الطالة االنتاجية. 

االرباح والخسائز. 

العوالة. 



 العاللة السببية للضرر : ثالثا  

 ضرورة توافر عالقة سببٌة بٌن الواردات المتزاٌدة والضرر

 .الخطٌر



 تطبيق االجراءات

 تطبق علً كافة الواردات بغض النظر عن مصدرها فى

 شكل حصص كمٌه او رسوم



 تىزيع الحصص

 (  االنصبة)السعي للوصول الي اتفاق بشأى توسيع الحصص

 .هع االعضاء ذات الوصلحة

 في حالة تعذر ذلك، يتن ذلك علي اساس هتوسط الحصص

 .السولية للثالث سنوات السابمة على التحميك



 .التحقٌق اجراءات بدء•

 .بالحاقه التهدٌد او خطٌر ضرر الً التوصل•

 .النهائٌة التدابٌر مد او بتطبٌق القرار اتخاذ•

 .مؤقتة تدابٌر اتخاذ قبل اللجنة اخطار اٌضا  •

 .المعنٌة االعضاء الدول مع التشاور•

 .النهائٌة التدابٌر تطبٌق قبل•

 .المؤقتة التدابٌر اتخاذ بعد فورا•

 االخطارات

 
 :اخطار لجنة الوقاٌة بمنظمة التجاره العالمٌه فورا  عند



 أهن الفروق بيي تحميماث اإلغراق والدعن والتدابير الىلائيت

 
 الولاية الزسوم التعويضية هكافحة االغزاق  البياى

 كويت زيادة سعري فرق سعري فرق الضارة الووارست

 الدول جويع ضد دولت ضد   شركاث ضد التطبيك التطبيك ًطاق

 الرسن فرض اليجىز الرسىم فرض

 التحميك بدء لبل

 الرسن فرض اليجىز

 التحميك بدء لبل

 رسن فرض يجىز

 التحميك بدء لبل

 هٌافست أو هطابمت   هشابهت أو هطابمت هشابهت أو هطابمت الوثيلت السلعت

 هباشرة

 لابلت سٌىاث 5 الرسىم تطبيك هدة

 حد بدوى للتوديد

 الصي

 لابلت سٌىاث 5

 حد بدوى للتوديد

 الصي

 لابلت سٌىاث 4

 واحدة هرة للتوديد



   تقدٌم الشكوى

 

 موثقة مكتوبة شكوى تقدم أن الشاكية الصناعة على يتعين

 أن الشكوى فى ويشترط التحقيق سلطة الى بالمستندات ومؤيدة

 أو عنها ينوب أو يمثلها من أو المحلية الصناعة من مقدمة تكون

 اتحادات أو الصناعات اتحاد أو المعنية الصناعية الغرف من

 .القطاعات هذه على المشرفة اإلدارات من أو المنتجين



   تقدٌم الشكوى

 
 منتجين من مؤيدة الشكوى تكون أن التحقيق في للبدء يشترط

 إنتاج إجمالي من %50 على إنتاجهم مجموع يزيد محليين

 وال الشكوى محل والمعارضين للمؤيدين للسلع المثيل المنتج

 محليون منتجون الشكوى يؤيد لم ما التحقيق في البدء يجـوز

 إنتاج إجمالي من األقل على %25 إنتـاجهم إجمالي يبلغ

 .المثيل المنتج من المحلية الصناعة



   تقدٌم الشكوى

 

    العادية بالقيمة المتعلقة البيانات الشاكية الصناعة تقدم أن يتعين

 إلي التصدير وسعر (التصدير بلد في المعني المنتج بيع سعر)

 الممارسات عن الناجمة الضرر ومظاهر .اإلستيراد بلد

 .الضارة



 المنتج المثٌل 
 

 الشبه وثيقة ما منتج مواصفات كانت اذا فيما النظر عند

 االعتبار فى نأخذ أن يتعين فإنه آخر منتج بمواصفات

 وأية المنتج واستخدام التصنيع وطرق الفيزيائية الخصائص

  صلة ذات أخرى عوامل


