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عموم رقم ق ح ت 2022 /3/المتعلق بفتح تحقيق مراجعة
اعالن
ي
الوقائ عىل واردات ألواح الخشب المطلية
التدبي
لتمديد
ر
ي
****
يأت باسم "الوزارة") ،بمقال من أجل فتح تحقيق
توصلت وزارة الصناعة والتجارة (المشار إليها مما ي
الوقات المطبق عىل واردات ألواح الخشب المطلية ،وذلك طبقا للمادة  69من
التدبي
مراجعة لتمديد
ر
ي
يأت باسم "القانون رقم .)15-09
القانون رقم  15-09المتعلق
ر
بتدابي الحماية التجارية (المشار إليه مما ي
يأت باسم
تم تقديم المقال من طرف قطاع اإلنتاج
الوطن أللواح الخشب المطلية (المشار إليها مما ي
ي
"سيما بوا أطلس") ،بتاري خ  18رفياير .2022
بعد دراسة المعلومات الواردة يف المقال ،خلصت الوزارة إىل قبول المقال طبقا للماد رتي  56و  57من
لتيير فتح تحقيق مراجعة
القانون رقم  ،15-09وأن العنارص والمعطيات المتضمنة يف هذا المقال كافية ر
الوقات المطبق عىل واردات ألواح الخشب المطلية.
التدبي
لتمديد
ر
ي
وعليه ،قررت الوزارة ،بعد استطالع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاري خ  16مارس  ،2022فتح
الوقات المطبق عىل واردات ألواح الخشب المطلية.
التدبي
تحقيق مراجعة لتمديد
ر
ي
نسخة عامة من المقال متاحة ويمكن للوزارة إرسالها إىل األطراف المسجلة كأطراف معنية ،بناء عىل
الن يمكن من خاللها تقديم طلب من
طلبها .وتوفر النقطة  10من هذا اإلعالن المعطيات والتفاصيل ي
أجل االطالع عىل النسخة العامة.
ستقوم الوزارة بإرسال تقرير فتح التحقيق إىل األطراف المعنية يتضمن نتائج وخالصات دراسة الوزارة
للمقال.
 .1تاري خ فتح تحقيق التمديد
يبدأ رسيان فتح التحقيق ابتداء من  24مارس .2022
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 .2تحديد هوية مقدم المقال
الرقائق وألواح
الرئيس يف تصنيع الخشب
وه ررسكة يعتمد نشاطها
مقدم المقال هو "سيما بوا أطلس" ،ي
ي
ي
ر
الرئيس لهذه الشكة يف :شارع أبو بكر القادري ،سيدي
الخشب المضغوط واأللواح المصفحة .يقع المقر
ي
الييد - 13203الدار البيضاء ،الهاتف ،+2125 22 95 98 00 :الفاكس:
معروف ،صندوق ر
.+2125 33 51 32
ر
فه تمثل ٪100
الوطن الوحيد أللواح الخشب المطلية،
ه المنتج
وبالتاىل ي
ي
ي
رسكة "سيما بوا أطلس" ،ي
الوطن للمنتوج موضوع المقال.
الوطن من
وبالتاىل ،تشكل «سيما بوا أطلس" ،قطاع اإلنتاج
من اإلنتاج
ي
ي
ي
ألواح الخشب المطلية بموجب مقتضيات المادة  52.4من القانون رقم  15-09والمادة  4.1ج) من
التدابي الوقائية.
اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول
ر
.3المنتوج موضوع التحقيق
المنتوج المعن موضوع التحقيق هو اللوح المصنوع من قطع الخشب المتجمعة ً
معا بواسطة مادة رابطة،
ي
مع استبعاد األلواح المعروفة باسم "( "OSBلوحة ررسائح موجهة )1و "ويفر بورد ،"2مغطاة عىل السطح
يأت باسم"
زخرف من
إما بورق
ر
الميالمي ،أو بألواح زخرفية أو صفائح من مادة بالستيكية ،يشار إليها مما ي
ي
خشن ".
لوح
ري
األوىل المصنفة يف البنود الجمركية للنظام المنسق التالية:
المعن موضوع التحقيق
المنتوج
ي
ي
،4410.11.30.19 ،4410.11.30.11 ،4410.11.20.90 ،4410.11.20.19 ،4410.11.20.11
،4410.19.93.11 ،4410.19.92.90 ،4410.19.92.19 ،4410.19.92.11 ،4410.11.30.90
.4410.19.93.90 ،4410.19.93.19
المعن حاليا تحت البنود الجمركية
يف إصدار فاتح يناير  2022من التعريفة الجمركية ،يندرج المنتوج
ي
للنظام المنسق التالية4410.11.20.90 :؛ 4410.11.30.90؛ 4410.19.92.90؛ .4410.19.93.90
التدبي المطبق.
الن يشي عليها
ر
يتعلق األمر بالمنتوجات ي
.4
الوقائ ساري المفعول
التدبي
ر
ي
شتني  2022الذي يأخذ شكل رسم
شتني  2019إىل غاية 19
الوقات المطبق منذ 20
بالتدبي
يتعلق األمر
ر
ر
ر
ي
إضاف خاص تبلغ قيمته  1,6درهم للكيلوغرام مع تخصيص حصة سنوية من واردات ألواح الخشب المطلية
ي
ً
التاىل:
تم تحديدها يف  26 460طن ،وفقا للجدول ي
ر
الوقائ
التدبي
فيات
ر
ي
شتني  2019إىل  31يوليوز 2020
من 20
ر
من فاتح غشت  2020إىل  31يوليوز 2021
كبية من الخشب الموجهة (تسىم "الواح الواجهات").
 1لوحة مصنوعة من ررسائح ر
غي موجهة (تسىم "ألواح الواجهات").
كبية ر
2لوح مصنوع من ررسائح خشبية ر

الحصة السنوية (بالكيلوغرام)
26 460 000
29 106 000

32 016 600
من فاتح غشت  2021إىل  31يوليوز 2022
نهات عىل واردات ألواح الخشب المطلية بموجب قرار مشيك لوزير الصناعة
تدبي
يتم تطبيق ر
وقات ي
ي
الرقىم ووزير االقتصاد والمالية رقم  2784-19الصادر يف  27غشت
واالستثمار والتجارة واالقتصاد
ي
3.
2019
.5طبيعة وموضوع المراجعة المطلوبة
تم تقديم مقال مراجعة بموجب المادة  69من القانون رقم  15-09الذي يطلب من خالله قطاع اإلنتاج
الوقات الساري المفعول عىل واردات ألواح الخشب المطلية.
بالتاىل،
التدبي
الوطن تمديد مدة تطبيق
ر
ي
ي
ي
تبي:
إذا
المفعول
الساري
التدبي
لتمديد
اجعة
ر
الم
تحقيق
اء
ر
إج
يتم
ر
ر
الوقات الزال رصوريا إلصالح الضر الجسيم أو تفاديه؛
تدبي
 أن ال ري
وقات يقوم بتقويمات
تدبي
 ووجود عنارص إثبات تفيد أن قطاع اإلنتاجالوطن الذي استفاد من ر
ي
ي
تحسي تنافسيته.
تهدف إىل
ر
التدبي الساري المفعول
 .6األساس المستند عليه يف طلب تمديد مدة تطبيق
ر
التدبي الساري المفعول يف:
تتجىل األسباب الكامنة وراء طلب تمديد
ر
المعن يف التبدد ،لكن لم يتم إصالحه بالكامل .و يف
 بدأ الضر الجسيم الذي لحق بواردات المنتوجي
ً
الوقات ال يزال هشا للغاية ،كما أن "سيما بوا
التدبي
الواقع ،أن التقدم الذي تم إحرازه منذ فرض
ر
ي
التنافس للواردات؛
أطلس" الزالت يف وضع ال يسمح لها بمواجهة الضغط
ي
التدبي تظل
تحسي تنافسيته لكون مدة
الوطن القيام بتقويمات تهدف إىل
 يواصل قطاع اإلنتاجر
ر
ي
تدابي التقويم المنصوص عليها؛
غي كافية بما يسمح لتنفيذ جميع
ر
ر
تدابي وقائية ،يمكن أن يزداد الضغط الناجم عن الواردات بسبب ارتفاع الطاقة
 و يف حالة عدم وجود رالرئيسيي أللواح الخشب ،وذلك يف سياق تباطؤ االستهالك يف البلدان
للمنتجي األجانب
اإلنتاجية
ر
ر
المصدرة الرئيسية.
 .7إجراء التحقيق
 1.7االستمارات واألجوبة والمالحظات
للمنتجي
من أجل جمع المعلومات الضورية لتحقيق المراجعة ،تبعث الوزارة باستمارات التحقيق
ر
المعن المشار إليهم يف المقال.
المحليي والمستوردين والمصدرين األجانب للمنتوج
ر
ي

شتني .2019
3القرار رقم  2784-19الصادر يف الجريدة الرسمية (النسخة العربية) عدد  6814 /19بتاري خ 19
ر

والن ترغب يف الحصول عىل االستمارة والمشاركة يف التحقيق،
يجب عىل األطراف األخرى المعنية
ي
وت يف أجل  15يوما ابتداء من تاري خ فتح التحقيق (أي أقصاه  11أبريل
عي ر
االتصال بالوزارة ر
الييد اإللكي ي
 2022عىل الساعة الرابعة بعد الزوال).
يجب تقديم األجوبة عىل استمارات التحقيق للوزارة يف اآلجال المحددة يف االستمارات ،وأي طلب
لتمديد هذه اآلجال يجب أن يتضمن أسباب معقولة.
تعتي نفسها معنية بالتحقيق عىل أجل  30يوما من تاري خ فتح التحقيق (أي أقصاه
الن ر
تتوفر األطراف ي
معن.
29أبريل  2022عىل الساعة الرابعة بعد الزوال) للتعريف أو اإلعالن عن نفسها كطرف ي
غي األجوبة عىل االستمارات ،عىل أجل  30يوما من تاري خ فتح التحقيق (أي
تتوفر األطراف المعنية ،من ر
أقصاه  29أبريل  2022عىل الساعة الرابعة بعد الزوال) لتقديم كتابة رأيها ومالحظاتها حول فتح التحقيق
غي رسية طبقا للنقطة  8من هذا اإلعالن.
يف نسخ رتي إحداهما رسية واألخرى ر
لمنتجي -
المعن ،إذا رغب يف ذلك ،أن يطلب نسخة من استمارات التحقيق الموجهة ل
يجوز للطرف
ر
ي
المحليي وفق المعطيات المنصوص عليها يف النقطة  10من هذا
لمنتجي
المصدرين أو للمستوردين أو ل
ر
ر
اإلعالن.
 .2.7االستماع لألطراف
تظل الوزارة مستعدة لالستماع إىل وجهات نظر األطراف المختلفة خالل فية التحقيق ،ويجب تقديم أي
الن ترغب هذه
طلب لعقد جلسة استماع كتابة ،وأن يتم إثباته عىل النحو الواجب وأن يحتوي عىل العنارص ي
األطراف يف معالجتها.
وإذا وافقت الوزارة عىل تنظيم جلسة استماع ،فسيتم إبالغ الطرف أو األطراف المعنية بتاريخها وطرق
تنظيمها يف الوقت المناسب.
 .8المعلومات الرسية
معن عىل هذا األساس ،وال تقوم
تعالج الوزارة المعلومات المدىل بها عىل أساس أنها رسية من قبل طرف ي
بالكشف عنها بدون إذن رصي ح من الطرف الذي أدىل بها.
يدىل
من أجل ضمان حقوق الدفاع لجميع األطراف المعنية خالل التحقيق ،يجب عىل الطرف
المعن الذي ي
ي
غي رسية لهذه المعلومات حن يتسن إعالنها للعموم .ويجب أن تكون
بمعلومات رسية بتقديم ملخصات ر
هذه الملخصات مفصلة وواضحة بما يسمح بفهم مضمون هذه المعلومات المدىل بها بصفة رسية.
يف حالة عدم تقديم هذه الملخصات أو عدم وضوحها بما يسمح بفهم مضمون المعلومات المدىل بها بصفة
بعي
رسية ولم يقدم هذا الطرف رتييرات مقبولة لمعالجة طلبه بخصوص الشية ،يمكن للوزارة أال تأخذ ر
االعتبار هذه المعلومات.

 .9عدم التعاون
معن المعلومات المطلوبة يف اآلجال ووفق النماذج المحددة يف االستمارات أو يرفض
إذا لم يقدم طرف ي
جىل ،يمكن للوزارة القيام بتحديداتها
السماح بالولوج إىل المعلومات الضورية أو يعيق ر
سي التحقيق بشكل ي
وخالصاتها اإليجابية أو السلبية بناء عىل أفضل المعلومات المتوفرة.
ينبغ عىل األطراف إرسال مراسالتهم إليه
 .13العنوان الذي
ي
تقدم األجوبة عىل االستمارات والمالحظات والتعليقات وطلبات األطراف المعنية إىل العنوان المشار إليه
المعن:
وت ورقم الهاتف والفاكس للطرف
أدناه ،مع ذكر االسم والعنوان وعنوان ر
الييد اإللكي ي
ي
وزارة الصناعة والتجارة
المديرية العامة للتجارة
والتقني التجاري
مديرية الحماية
ر
قسم الحماية التجارية
الشماىل ،شارع الرياض،
قطعة  ،14مركز األعمال ،الجناح
ي
ح الرياض ،ص.ب  ،610الرباط شالة ،المغرب
ي
الهاتف+212 537.701.846 :
الفاكس+212 537.72.71.50 :
وتDDC-SVG-PBR@mcinet.gov.ma :
العنوان االلكي ي

