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 إجراءات التحقيق 1

 فتح التحقيق 1.1

على واردات الخشب المتعاكس  الساري إلغراقل ضادمالرسم البشأن انتهاء فترة تطبيق  20/01رقم  موميالع عالنبعد نشر اإل .1

بشأن   CEMA Bois de l'Atlasشركة  من مقاال، تلقت وزارة الصناعة والتجارة )الوزارة( 1الالطي ذات المنشأ المصري

 .(15-09القانون رقم المتعلق بتدابير الحماية التجارية ) 15-09من القانون رقم  41-3، وفقا للمادة هذا الرسممراجعة انتهاء 

 نواتس الخمس فترةألغي في نهاية  والضرر إذااإلغراق و يتكرر أفي طلبه بيانات ومعلومات يستمر بموجبها  المقالوقدم مقدم  .2

 .الخشب المتعاكس الالطي ذات المنشأ المصريعلى واردات  م المطبقالرس

واردة في التشريعات الوطنية وأن البيانات اليتم بموجبها قبوله طبقا لمقتضيات  شروط التياليفي ب المقالوخلصت الوزارة إلى أن  .3

 .15-09من القانون رقم  42وفقا للمادة  المراجعةتحقيق  فتحموضوعية وموثقة، وبالتالي فهي كافية لتبرير  المقال

لخشب المتعاكس الالطي ذات المنشأ اغراق المطبق على واردات لإل المضادالنهائي  مالرستحقيق مراجعة  فتحأعلنت الوزارة عن  .4

 .15-09 رقم من القانون 17، وفقا للمادة 20/332رقم  العمومياإلعالن بموجب  2020 جنبرد 17في  المصري

من  46إلغراق الساري وفقا للمادة ل المضاد التدبير، مددت الوزارة مؤقتا مراقبة الوارداتوباإلضافة إلى ذلك، وبعد رأي لجنة  .5

مشترك من وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر  بقرار، وذلك المراجعةفي انتظار االنتهاء من تحقيق  15-09 رقم القانون

الجريدة الرسمية  في و الذي تم نشره 2020ر جنبد 14بتاريخ  3037.20رقم  ارةاإلد المالية وإصالحو االقتصادوالرقمي ووزير 

 .2020ر جنبد 21 بتاريخ 6945 عدد

 جمع المعلومات والتعاون في التحقيق 1.2

ر( التحقيق، حكومة مص موضوعج ووالمستوردين والمنتجين/المصدرين المصريين للمنت الوطنيدعت الوزارة األطراف )المنتج  .6

 أقصىك 2021يناير  28 تحديد التحقيق مع مارةو/أو طلب است عنيةالتحقيق إلى التسجيل كأطراف مالراغبين في المشاركة في 

 :هي كما يلي التي تم اشعارها. قائمة األطراف أجل لهذه الغاية

 :الوطنيونالمنتجون 

 .المقالمقدم   -

 :مصر

 ؛الحكومة المصرية -

- FIRST WOOD؛ 

- GOOD WOOD؛ 

 :المستوردون

- GENERAL WOOD. 

يرونها  باألدلة التي تقديم دفوعاتهمتمكينهم من مقال من أجل قيق إلى األطراف المحددة في الالتح مارات، أرسلت الوزارة استكذلكو .7

 .مناسبة

 :هي ستمارات التحقيقا هايلا تأرسل التياألطراف  .8

 ؛GOOD WOODالمصري  المصدر – المنتج -

                                                      
الخشب المتعاكس الالطي ذات المنشأ على واردات  الساري غراقالمضاد لإلرسم البشأن انتهاء فترة تطبيق  20/01رقم  عالن العمومياإلاالمر بيتعلق  1 

 https://www.mcinet.gov.ma/fr/antidumpingعلى موقع الوزارة  هنشر تم وقد المصري،

. وقد نشر الخشب المتعاكس الالطي ذات المنشأ المصريالمطبق على واردات  للرسممراجعة التحقيق  فتحبشأن  20/33رقم  عالن العمومياإلبيتعلق االمر  2 

وعلى الموقع  2020ر جنبد 22بتاريخ  17125" رقم Matin Le" وصحيفة 2020ر جنبد 22بتاريخ  10787" العدد رقم ةالمغربي الصحراءفي صحيفتي "

  https://www.mcinet.gov.ma/fr/antidumping  وزارةلاإللكتروني ل

 

https://www.mcinet.gov.ma/fr/antidumping
https://www.mcinet.gov.ma/fr/antidumping
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 ؛FIRST WOODالمصري  المصدر – المنتج -

 ؛GENERAL WOODالمستورد المغربي  -

 .CEMA Bois de l'Atlasالمنتج المغربي للخشب المتعاكس الالطي  -

( عن رغبتها (، لم تعرب سوى حكومة مصر )وزارة التجارة والصناعة2021يناير  28) عنيوفي نهاية فترة التسجيل كطرف م .9

 تحفالتقرير المتعلق بعلى و مقالتعليقات على الب من حكومة مصر الوزارة وصلت. وعقب ذلك، تعنيفي التسجيل كطرف م

 .التحقيق

 CEMA ب ممثال الوطني قطاع االنتاج، وهو: باالجابة على استمارة التحقيق من طرف معني واحدالوزارة  توصلت، كذلكو .10

Bois   de l’Atlas. و دفوعاتأ في التحقيق ولم يقدموا تعليقات لم يشاركوا ن المغاربةين والمستوردين المصرييالمصدر حيث أن 

 .إلى الوزارة

بعد  2015 سنةوقف عن التصدير إلى المغرب في ت GOOD WOODوأشارت الحكومة المصرية في تعليقاتها إلى أن المصدر  .11

. وقدمت الحكومة المصرية هذا التعليق دون تقديم أي GENERAL WOODافتتاح فرع له في المغرب تحت االسم التجاري 

 ضمنكانتا  GENERAL WOOD و GOOD WOOD بأن شركة التذكيرأدلة داعمة. وردا على هذا التعليق، تود الوزارة 

من  في تحقيق المراجعة حتى تتمكن الوزارة الم تتعاون هاتان الشركتانفان ذلك التحقيق، ومع  أرسلت اليها استمارةالتي قائمة ال

 .التحقق من هذه المعلومات

 مدة التحقيق 1.3

 .2020يونيو  30إلى غاية  2019اإلغراق من فاتح يوليوز احتمال تكرار أو استمرار تمتد مدة جمع المعطيات من أجل تحديد  .12

 .2020يونيو  30إلى غاية  2015الضرر من فاتح يناير  استمرار وقوعاحتمال تكرار أو تمتد مدة جمع المعطيات من أجل تقييم  .13

 تذكير بشأن التدبير األولي 2

 2014يونيو  02ابتداء من  ، أجرت الوزارةيللخشب المتعاكس الالط طرف قطاع اإلنتاج الوطني من المقال المقدمبناء على  .14

 .ذات المنشأ المصري واردات الخشب المتعاكس الالطي علىإلغراق ل مضاداتحقيقا 

سبب تلك ب بقطاع اإلنتاج الوطنيونتيجة لهذا التحقيق، توصلت الوزارة إلى قرار نهائي إيجابي بشأن اإلغراق والضرر الذي لحق  .15

واالستثمار  وزير الصناعة والتجارةلترك مش بموجب قرارفي المائة،  28.13 بنسبةإلغراق ل مضادالواردات. وطبق رسم نهائي 

في  نشره والذي تم( 2015بر جند 03) 1437صفر  21بتاريخ  4011-15ووزير االقتصاد والمالية رقم  واالقتصاد الرقمي

 .2015بر جند 22من  ابتداء سنوات 05 (، لمدة2015ر جنبد 21) 1437 ولربيع األ 09بتاريخ  6423الرسمية رقم  الجريدة

 اإلنتاج الوطنيقطاع  3

و جزيئات الخشب أ رقائقلمتعاكس الالطي واأللواح من الخشب اهو تصنيع  CEMA Bois de l'Atlas النشاط الرئيسي لشركة .16

 هالغ حجم إنتاج، حيث بالوطني نتاجاال قطاع فيالمتعاكس الالطي  للخشب . والشركة هي المنتج الرئيسيالحبيبي وااللواح الخشبية

 .مكعب متر .... بما يقدر  2019 سنةغ إجمالي المنتجين اآلخرين في ، وبل2019 سنةفي  مكعب متر ....

من  ٪63 بفي هذا التحقيق حيث ساهمت  لخشب المتعاكس الالطيل قطاع االنتاج الوطني CEMA Bois de l'Atlas تمثل .17

 .2019 سنةفي  الوطنيالخشب المتعاكس الالطي إجمالي حجم إنتاج 

 والمنتوج المحلي المشابهالمنتوج المعني  4

 .يتطابق نطاق تعريف المنتوج المعني موضوع تحقيق المراجعة مع نطاق التعريف المحدد أثناء التحقيق األولي دون أي تغيير .18

صفائح الخشب، ال يزيد سمك كل منها تكون من ويج موضوع التحقيق هو الخشب المتعاكس الالطي ذو المنشأ المصري، والمنت .19

مكونة من صفائح ملصقة على ارضية )يشار اليه اختصارا في هذا التقرير بالخشب المتعاكس  سميكةت، وذو نواة مليمترا 6ن ع

التعريفات أو البنود الجمركية ندرج حاليا تحت ي وهو. مليميترات 18و 15متر مع سمك اللوح  2.44×  1.22الالطي(، يبلغ قياسها 

 :التالية من النظام الوطني المنسق

- 4412.10.99.21, 4412.10.99.29, 4412.10.99.90, 

- 4412.31.98.21, 4412.31.98.29, 4412.31.98.90, 

- 4412.33.99.21, 4412.33.99.29, 4412.33.99.90, 

- 4412.34.99.21, 4412.34.99.29, 4412.34.99.90 
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- 4412.39.99.21, 4412.39.99.29, 4412.39.99.90, 

- 4412.94.99.21, 4412.94.99.29, 4412.94.99.90, 

- 4412.99.98.21, 4412.99.98.29, 4412.99.98.90. 

في صناعة البناء، والنجارة الخارجية واألرضيات، وصناعة الستائر والحواجز  استعماالت نهائية متعددة اذ نجده لمنتوج المعنيل .20

 المزخرفة وعزل الطوابق وتسقيفها كما يستخدم كذلك في صناعة األثاث وصناعة االبواب.

مليميترات. ويتكون  18و 15وسمك األلواح من قياس  متر 2.44  × 1.22 يبلغ قياس المنتوج الذي يصنعه قطاع اإلنتاج الوطني .21

من نواة سميكة مصنوعة من شرائح الخشب الصلب أو شرائح الخشب المتعاكس الملصقة بالفينيل، ومغطاة بقشور خشبية مختلفة 

 للشرائح الخشبية الرقيقة.وطبقة إضافية من قشرة الخشب الناعم 

تتوافق عملية تصنيع الخشب المتعاكس الالطي من طرف قطاع اإلنتاج الوطني مع المعايير الدولية لهذا النشاط والتي تتعلق أساسا  .22

ب: التركيب واللصق والضغط والتحديد والصقل وكذلك تصنيع النواة على أساس الشرائح. وهي نفس العملية التي يستعملها 

 جون المصريون.المنت

يها والتي لم يطعن ف الوطني االنتاج قطاعحسب البيانات المتوفرة لدى الوزارة، والمعتمدة خصوصا في المقال المقدم من طرف  .23

أي طرف في التحقيق، فإن الخشب المتعاكس الالطي المصنع والمباع في مصر والخشب المتعاكس الالطي المصنع والمباع في 

، لهما نفس الخصائص المادية والتقنية األساسية وكالهما مخصص لنفس االستعماالت النتاج الوطنيقطاع االمغرب من قبل 

 النهائية.

 احتمالية استمرار أو تكرار اإلغراق خالل مدة تطبيق التدبير المضاد لإلغراق الساري  دراسة 5

لجمع البيانات الالزمة لتحديد ما إذا كانت تجدر اإلشارة إلى أن الوزارة أرسلت استمارة التحقيق إلى المصدرين المصريين  .24

و أ الصادرات قد تمت بأسعار مغرقة. وفي ظل عدم تعاون المصدرين المصريين اعتمدت الوزارة في تقييمها الحتمال استمرار

 .اإلغراق في حالة إلغاء التدبير الساري على أفضل المعلومات المتاحة تكرار

الفترات التي أخذت في االعتبار لحساب اإلغراق. وفي هذا الصدد، تشير الوزارة إلى ولقد صدر عن حكومة مصر تعليقات حول  .25

أنها قررت أن تستند في حساب اإلغراق في هذا التقرير إلى الفترات المستخدمة في تقرير فتح تحقيق المراجعة، وهي الفترات 

 المعلومات الناجم عن عدم تعاون المنتجين دم توافرع. ويرجع هذا القرار إلى قطاع اإلنتاج الوطنيالمستمدة أساسا من مقال 

 المصريين. ولذلك، ستعتبر البيانات الواردة في المقال في هاته الحالة أفضل المعلومات المتاحة. المصدرين

لمقدمة ا ال يستند إلى أي وثائق تثبت المعلومات قطاع االنتاج الوطني مقالوفي تعليقات أخرى، أشارت الحكومة المصرية إلى أن  .26

وأن جميع المراجع التي استند إليها  قطاع االنتاج الوطني. وردا على ذلك، تشير الوزارة إلى أنه قد تم التحقق جيدا من مقال فيه

 .مقالمرفقة بملف ال مقالال مقدم

 تحديد القيمة العادية 5.1

أشارت الحكومة المصرية في تعليقاتها بخصوص تقرير فتح التحقيق إلى أن قواعد البيانات المستعملة لتحديد القيمة العادية غير  .27

 تحفأنها اعتمدت، وقت  علىالوزارة  تذكر، التعليقموثوقة وال يمكن لسلطة التحقيق االعتماد على تلك المصادر. وردا على 

، وبهدف الحصول على بيانات حول القيمة كذلك. الوطني نتاجاال قطاعفرة لديها والمقدمة من طرف التحقيق، على البيانات المتو

العادية من المنتجين المصدرين المصريين، أرسلت إليهم الوزارة استمارة التحقيق ولم تتلق أي رد منهم.  وفي ظل عدم وجود هذه 

طبقا  المقال وذلك مقدمة إلى استعمال البيانات المقدمة من طرف الوزار اضطرتالردود أو بيانات من مصادر أخرى موثوقة، 

 .15-09من القانون رقم  8المادة قتضيات لم

(، اعتمدت الوزارة على سعر البيع )المصري المحلي، ومن أجل تحديد القيمة العادية للخشب المتعاكس الالطي في السوق لككذ .28

ض أسعار الجملة في مصر للمنتجات الخشبية(. يمثل والمصنع في مصر )بيان عر في السوق المصرية للخشب المتعاكس الالطي

 .هذا السعر متوسط عروض أسعار السوق المصرية

لفة النقل. بهامش الربح وتك عديالتمة العادية، وتتعلق هذه الت/التقويمات على سعر الجملة لحساب هذه القيعديالتأجريت بعض الت .29

 :يويتم عرضها على النحو التال

 : تحديد القيمة العادية1الجدول 

 مصدر المعلومات
الخشب المتعاكس 

 الالطي
 

عرض األسعار من تجار الجملة في مصر )اقتباس/بيان( حسب مقدم 

2020لسنة  المقال  
… 

 سعر البيع بالجملة

 جنيه/متر مكعب 
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الخروج  لةخالفا لما ورد من تعليقات للحكومة المصرية حول منهجية احتساب القيمة العادية، حددت الوزارة القيمة العادية في مرح .30

 .سعر الجملة في مصر من أجل الوصول إلى مرحلة الخروج من المصنع من/تقويمات عديالتالمصنع بطرح تمن 

 تحديد سعر التصدير 5.2

معطيات مكتب الصرف والمتعلقة بواردات النصف  انطالقا من ددةسعر التصدير على األسعار المحاعتمدت الوزارة في تحديدها ل .31

 .2020األول من سنة 

 م تؤخذ بعين االعتبارلباإلضافة إلى تلك المتعلقة بالنقل الدولي، في حين  وتكاليف الموانئكاليف التأمين تتعلق بت تم اجراء تعديالت .32

مدينة دمياط مدينة ساحلية، لذلك اعتبر أن تكاليف النقل في الميناء ليس لها أي تأثير على نظرا ألن  تكاليف النقل الوطني في مصر

 .السعر

 التصدير سعر : تحديد2الجدول 

 مصدر المعلومات

الخشب 

المتعاكس 

 الالطي

 

 2922.00 مكتب الصرف

متوسط سعر التصدير نحو 

 المغرب

CIF  

  3درهم/متر مكعب

 مكتب الصرف

معدل التحويل(تم تحويلها إلى جنيه مصري )متوسط   
5134.42 

 متوسط سعر التصدير نحو 

CIF  

 جنيه/متر مكعب

 تكاليف التأمين والموانئ والعبور ...…  يقدر ب .... جنيه لكل حاوية .. طن استنادا إلى بيانات ا المقال

.... USD  طن فاتورة شركة النقل …  من للحاوية 

 المقال مقدمبيانات 
 النقل الدولي .…

تكلفة ضئيلة )يوجد جميع مصدري الخشب المتعاكس الالطي في دمياط والتي 

 بها ميناء(
 النقل الوطني .…-

 … 

 عند الخروج منسعر التصدير 

 المصنع

 جنيه/متر مكعب
 

 وتوضح الوزارة فيما يتعلق بتعليقات الحكومة المصرية على العملة المستخدمة لحساب سعر التصدير، أن متوسط سعر تصدير .33

"CIF"  أعاله. وقد تم من مكتب الصرف يتم التعبير عنه بعملة الدرهم المغربي، كما هو موضح في الصف األول من الجدول

 .إجراء تعديل مناسب لجعله بالجنيه المصري

وباإلضافة إلى ذلك، وخالفا لما ورد من تعليقات للحكومة المصرية حول منهجية احتساب سعر التصدير، حددت الوزارة سعر  .34

  .المتعلقة بالنقل الدولي وتكاليف التأمين والموانئ والعبور التقويمات/عديالتتالبطرح  "FOB" التصدير في مرحلة

                                                      
متر مكعب على أساس متوسط كثافة الواردات من  الىبتحويل وحدة وزن  المتعلقة بالواردات بعد القيام مكتب الصرف بياناتتم الحصول على هذا السعر من  3  

 ب(متر مكع 0,45/1)=  طن 1أو  كلغ/متر مكعب 450

 … وتقدر نسبتها بـ...% استناداً إلى بيانات مقدم المقال
  الربح

مكعبجنيه/متر   

 … تكلفة النقل في مصر )تقدر بنحو..%( وفقاً لمقدم المقال
  النقل

 جنيه/متر مكعب

 … 

القيمة العادية الخروج من 

  المصنع

 جنيه/متر مكعب
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 مقارنة وتقدير اإلغراق 5.3

عدم وجود مقارنة عادلة في تحديد هامش اإلغراق بسبب عدم التزام الوزارة بفترات مماثلة الى حكومة مصر في تعليقاتها  تطرقت .35

لومات المستخدمة. وردا على ذلك، أوضحت الوزارة أنها لحساب القيمة العادية وسعر التصدير وعدم وجود وثائق داعمة للمع

إجراء مقارنة عادلة في تحديد هامش اإلغراق على أساس منطقي على الرغم من عدم تعاون المنتجين/المصدرين ب قامت

 .استخدام أفضل المعلومات المتاحة وذلك من خالل المصريين،

 لىلغرض الحصول ع تعديالتر للمقارنة عن طريق إجراء االعتبار الفوارق التي تؤثر في قابلية األسعا بعين الوزارةأخذت   .36

لى ع عديالتمقارنة عادلة بين القيمة العادية وسعر التصدير وذلك على مستوى الخروج من المصنع.  وبالتالي، تم إدخال ت

مين. وُحدد مبلغ هذه التقديرات على أساس المعلومات المتوفرة، أي االختالفات في تكاليف النقل والشحن البحري وتكاليف التأ

 .مواصفات وكالء الشحن ومعطيات مكتب الصرف

تظهر المقارنة بين البيانات المتعلقة بالقيمة العادية وأسعار التصدير الواردة في الجدول أدناه وجود ممارسة إغراق بالنسبة  .37

 .نشأ المصريلصادرات الخشب المتعاكس الالطي ذات الم

 ..........أظهر تحليل لألسعار المطبقة أن الخشب المتعاكس الالطي يباع في مرحلة الخروج من المصنع بالمتوسط في مصر ب  .38

 .جنيه/متر مكعب ..........للتصدير نحو المغرب هو  قدرجنيه/متر مكعب بينما سعره الم

 19,70الوطني كنسبة مئوية من سعر التصدير للمنشأ المصري هو في حدود بالتالي، فإن هامش اإلغراق كما يقدره قطاع اإلنتاج  .39

 .في المئة

 هامش االغراق : تحديد3الجدول 

CPL     

 (A)  جنيه/متر مكعبالخروج من المصنع  عند القيمة العادية ..…

 (B)  جنيه/متر مكعبالخروج من المصنع  عند التصديرسعر  ..…

 (A-B)  مكعبجنيه/متر هامش اإلغراق  ..…

 B/(A-B)سعر التصدير  من %هامش اإلغراق  19,70%

 الوطني االنتاج قطاع مقال المصدر: المعطيات المتضمنة في

 االستنتاج المتعلق باحتمال استمرار اإلغراق 5.4

ري ذات المنشأ المص استناداً إلى معطيات التحقيق، توصلت الوزارة إلى أن الصادرات نحو المغرب من الخشب المتعاكس الالطي .40

  في المئة. 19,70تتم بأسعار مغرقة بهامش يبلغ 

  .نين المصرييالمصدر هناك استمرار لإلغراق من طرف الوزارة أن تستنتجوعليه،  .41

 احتمال استمرار الواردات المغرقة 6

ليل قامت الوزارة بإجراء تح استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى الوزارة بسبب عدم تعاون المصدرين المصريين في التحقيق، .42

أوال بتحليل تطور الصادرات المصرية من الخشب المتعاكس الالطي، وثانيا عبر دراسة نمط  حتمال استمرار الواردات المغرقةال

 .أسعار الواردات المغربية من المنتوج المعني

 تطور الصادرات المصرية من الخشب المتعاكس الالطي 6.1

من إجمالي صادرات  %92بمالحظة زيادة قوية بنسبة  "Comtrade" قاعدة بيانات األمم المتحدة عبرالقيمة بتسمح إحصائيات  .43

، واصلت 2017إلى  2016. وبالنسبة للفترة الممتدة من 2015مقارنة بسنة  2016مصر من الخشب المتعاكس الالطي خالل سنة 

. أما بالنسبة للفترة الممتدة من 2017رنة بسنة مقا 2018خالل سنة  %204و %34الصادرات المصرية في االرتفاع بنسبة 

. بالمقابل، وبسبب %68و %61متتاليا بنسبة  انخفاضا، سجلت قيمة هذه الصادرات 2020الى  2019وما بين  2019الى  2018

ال يمكن أخذها غير تمثيلية وبالتالي،  2020وتوقف األنشطة خالل هذه الفترة، فإن المعطيات المسجلة برسم سنة  19جائحة كوفيد 

   .في هذا التحليل بعين االعتبار

ن الخشب المصرية م انعدام القدرة التصديريةمفادها  على عناصر المقال وتقرير فتح التحقيق المصرية تعليقات حكومةال قدمت .44

 .تهدد استمرار اإلغراق أو تكراره بعد إلغاء التدبير األولي التي قدالمتعاكس الالطي و
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صفة ب سواءالصادرات، ، بحيث نالحظ زيادة كبيرة في دفوعاتي الجدول أدناه تدحض هذه الالمعطيات الواردة ف ، فإنخالفا لذلك .45

، يظل مستوى الصادرات أعلى بكثير 2019عامة أو نحو المغرب.  وعلى الرغم من توقف هذا المنحنى التصاعدي خالل سنة 

 .2015من المستوى المسجل خالل سنة 

 الصادرات المصرية من الخشب المتعاكس الالطي )الدوالر األمريكي(- 4الجدول 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 197 417 850 323 1 964 352 3 075 103 1 894 822 625 428 منحو العال
 - %61- %204 %34 %92 - التطور

 Comtradeالمصدر: معطيات 

 أسعار الواردات المغربية من الخشب المتعاكس الالطي 6.2

أسعار الواردات من مصر أقل  فالمالحظ أنحسب المعطيات المتعلقة بأسعار استيراد الخشب المتعاكس الالطي في المغرب،  .46

 من أسعار الواردات من مصادر أخرى/ منشأ آخر

 )درهم/متر مكعب( موضوع التحقيق أسعار وحدة الواردات من الخشب المتعاكس الالطي -5الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 922 2 075 3 862 2 634 2 107 3 944 2  مصر
 313 4 147 4 236 4 674 4 465 4 066 5  بلدان أخرى

 المصدر: معطيات مكتب الصرف

 االستنتاج المتعلق باحتمال استمرار الواردات المغرقة 6.3

 :، توصلت الوزارة إلى االستنتاجات التاليةمن التقرير ي هذا الجزءفعلى ضوء المعطيات المقدمة  .47

استمرار الصادرات المصرية نحو المغرب بأسعار مغرقة، كما يتضح من خالل هذا التقرير، والهامش المحتسب على أساس  -

 في المئة. 19.70يبلغ  2020معطيات سنة 

 2019لمصرية من الخشب المتعاكس الالطي طوال مدة التحقيق، مع بقاء قيمة الصادرات في استمرار ارتفاع الصادرات ا -

 (.2015) أعلى مما كانت عليه في بداية الفترة

المشار إليها أعاله، خلصت الوزارة إلى وجود احتمال كبير الستمرار واردات الخشب المتعاكس الالطي  االستنتاجاتاستنادا إلى  .48

 .أ المصريالمغرقة ذات المنش

 في حالة إلغاء الرسم الساري الضرروقوع أو احتمال استمرار أو تكرار  ضررالتحديد وجود  7

لإلغراق، ومن بعدها، قامت بدراسة احتمال  ر المضاديتمرار الضرر خالل مدة تطبيق التدبفي البداية، قامت الوزارة بتقييم اس .49

. وتود الوزارة اإلشارة إلى أنه ألغراض تحليل المضاد لإلغراق الساريير إذا ألغي التدب عهوقو تكراراستمرار الضرر أو 

 .2020إلى النصف األول من سنة  2015الضرر، قامت بجمع البيانات/والمعطيات عن الفترة الممتدة من 

ة غير ، فإن المعطيات المسجلة خالل هذه الفتر2020وتوقف األنشطة خالل النصف األول من سنة  19وبسبب جائحة كوفيد  .50

ام نها تنطبق على جميع األقساالعتبار في هذا التحليل. وتم دمج هذه المالحظة كمقدمة أل بعينثيلية وبالتالي، ال يمكن أخذها تم

  تالية من هذا التقرير.ال

 تقييم استمرار الضرر 7.1

تحليل تطور الواردات، وفي ، شرعت الوزارة أوال في 15-09من القانون رقم  13فقا للمادة من أجل تحديد استمرار الضرر وو .51

 .المقام الثاني، في تحليل أثر الواردات على األسعار من خالل تحليل تخفيض السعر وأخيرا، دراسة حالة قطاع اإلنتاج الوطني

 تطور واردات المنتوج موضوع التحقيق 7.1.1

)المرسوم  ةالتجاري حمايةال تدابيربالمتعلق  15- 09المعتمد لتطبيق القانون رقم  2-12-645من المرسوم رقم  16ا للمادة ووفق .52

ة يسبنبصفة  مطلقة و صفةموضوع التحقيق ب المتعاكس الالطي(، أجرت الوزارة تحليال لتطور واردات الخشب 2-12-645رقم 

 .الوطنييناإلنتاج واالستهالك  مقارنة مع
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 تطور واردات الخشب المتعاكس الالطي موضوع التحقيق ذات المنشأ المصري  6الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 285 300 2 044 4 436 4 673 4 053 8  بالمتر مكعب مصر

 - %43- %9- %5- %42-  التطور

 %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… مقارنة باإلنتاج الوطني

 3 5 12 21 65 100 (100=  2015المؤشر )

 %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… مقارنة باإلستهالك الوطني

 11 25 43 48 55 100 (100=  2015المؤشر )

 المصدر: معطيات مكتب الصرف وقطاع اإلنتاج الوطني

 سنتيبين  ٪42مصري انخفاضا بنسبة ال ذات المنشأالخشب المتعاكس الالطي ت استيراد ئياهر تحليل إحصامطلقة، يظ بصفة .53

وهذا هو الحال أيضا  .2018-2017و 2017-2016على التوالي للفترات  ٪9و ٪5، ثم انخفاضات طفيفة بنسبة 2016و 2015

 285 . وأخيرا، وصلت الواردات إلى٪43الذي يظهر انخفاضا حادا في الواردات بنسبة  2018 سنةمقارنة ب 2019 سنةبالنسبة ل

 .2020 سنةفي نهاية النصف األول من  متر مكعب

فض تطور انخكذلك  . و2016و 2015 سنتيبين  ٪35بنسبة  الوطنينسبية، انخفض تطور الواردات مقارنة باإلنتاج بصفة و .54

، انخفضت الواردات بنسبة 2017-2016خالل الفترة نفسها. وبالنسبة للفترة  ٪45بنسبة  الوطني ستهالكالواردات مقارنة باإل

 2017 سنتيبين  وقد تم تسجيل استمرار االنخفاضمقارنة باالستهالك الوطني.  ٪12مقارنة باإلنتاج الوطني وبنسبة  68٪

 2018 سنتي. ثم بين الوطنيالستهالك للواردات مقارنة با ٪9و الوطنيمقارنة باإلنتاج  ٪43، مع تباطؤ الواردات بنسبة 2018و

مقارنة باالستهالك الوطني. وأخيرا، وصلت  ٪44مقارنة باإلنتاج الوطني و ٪56، أظهر تطور الواردات انخفاضا بنسبة 2019و

 .2020 سنةفي نهاية النصف األول من  الوطنيمن االستهالك  ٪.......و الوطنيمن اإلنتاج  ٪.......الواردات إلى 

 صفةقد انخفضت ب يمصرال ذات المنشأالخشب المتعاكس الالطي واستنادا إلى بيانات االستيراد، تخلص الوزارة إلى أن واردات  .55

 .الوطنييننسبية مقارنة باإلنتاج واالستهالك بصفة مطلقة و

 تأثير الواردات موضوع اإلغراق على أسعار الخشب المتعاكس الالطي المصنع والمباع في المغرب 7.1.2

ذات المنشأ الخشب المتعاكس الالطي أسعار واردات  بتحليل الوزارة قامت ،2-12-645م من المرسوم رق 17وفقا للمادة  .56

 ادا الىاستنفي المغرب  قطاع اإلنتاج الوطنيالمصنع والمباع من قبل الخشب المتعاكس الالطي وآثارها على أسعار المصري 

 نتاجاال قطاع منتحصيلها  ائية الصادرة عن مكتب الصرف والبيانات التي تممختلفة، بما في ذلك البيانات اإلحصمصادر 

 .الوطني

 تخفيض السعر 7.1.2.1

المشار إليها أعاله، "يتم إثبات تخفيض السعر عندما يتم بيع المنتوج المعني في السوق المغربي بسعر يقل  17بموجب المادة  .57

 ." عن سعر بيع المنتوج الوطني المشابه

 :أدناه تقييم تخفيض السعرويبين الجدول  .58

 هامش تخفيض السعر 7الجدول 

 2015 2016 2017 2018 2019 
النصف األول 

2020 

أسعار الواردات ذات منشأ مصر )درهم / متر 

 مكعب(
2 944 3107 2 634 2 862 3 075 2 922 

أسعار قطاع اإلنتاج الوطني )درهم / متر 

 مكعب(
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 111 100 97 93 97 100 (100=  2015)المؤشر 

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… قيمة هامش تخفيض السعر

 121 96 96 95 89 100 (100=  2015المؤشر )

 %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… هامش تخفيض السعر
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 109 96 100 104 92 100 (100=  2015المؤشر )

 الوطنيالمصدر: معطيات مكتب الصرف وقطاع اإلنتاج 

ة ض كبيرة خالل فتريخفتوجود هوامش  الوطنياالنتاج قطاع  وأسعار يمصرذات المنشأ التبين المقارنة بين أسعار الواردات  .59

 .الضررتحليل 

المصرية في تعليقاتها إلى انخفاض حجم الواردات خالل فترة التحقيق بالتوازي مع زيادة قيمتها. ومع ذلك،  حكومةوأشارت ال .60

 ، فإن البياناتيمصرال ذات المنشأتالحظ الوزارة أنه على الرغم من االنخفاض الملحوظ في واردات الخشب المتعاكس الالطي 

 .التحقيق موضوععالية طوال الفترة  ضيخفتأعاله تظهر وجود هوامش  الواردة في الجدول

أن الزيادة في هوامش التخفيض، على الرغم من انخفاض حجم الواردات من مصر، تعني أن احتمال استئناف الواردات  يستنتجواذ  .61

تجدر و .إلغراقل المضادبير تدالبأسعار أقل من األسعار التي لوحظت خالل فترة التحقيق، ال يزال قائما في حالة احتمال إلغاء 

 .الوطني قطاع االنتاجلحق بالضرر الذي  وقوع تكرارأن هذه الواردات قد تؤدي إلى اإلشارة الى 

 انخفاض أسعار بيع الخشب المتعاكس الالطي المصنع من طرف قطاع اإلنتاج الوطني 7.1.2.2

درهم/ متر مكعب خالل سنة  .. ;. لترتفع من 2017و 2015يظهر تحليل أسعار بيع قطاع اإلنتاج الوطني انخفاضا ما بين سنتي  .62

، بدأ سعر البيع في االرتفاع. وكذلك ما بين سنتي 2018. ومع ذلك، اعتبارا من سنة 2017في  درهم/ متر مكعب ..,. الى  2016

درهم/  .. ;. درهم/ متر مكعب. ليصل إلى  ..,. إلى  درهم/ متر مكعب  .,.. ، انخفض المتوسط المرجح للسعر من2019و 2018

 .2020متر مكعب في النصف األول من سنة 

 أسعار بيع قطاع اإلنتاج الوطني درهم/ متر مكعب 8الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .……  أسعار البيع )درهم / متر مكعب(

 111 100 97 93   97 100 (100=  2015المؤشر )

 قطاع اإلنتاج الوطني المصدر: معطيات

 منع ارتفاع األسعار 7.1.2.3

 ، أشارت الوزارة إلى بياناتالوطني قطاع االنتاجأسعار  منع ارتفاعقد تسببت في  المغرقةومن أجل تحديد ما إذا كانت الواردات  .63

الفترة  اللخ وطنيةالالمباع في السوق الخشب المتعاكس الالطي وتكاليف إنتاج  الوطني قطاع االنتاجالتحقيق المتعلقة بأسعار 

 .2020 سنةوالنصف األول من  2015

 .التي تم تحليلهاأدناه، استمرارا في الهوامش السلبية طوال الفترة  9تحليل هذه البيانات، المعرب عنه في الجدول  مكنوقد  .64

بين  ٪10.6، ثم بزيادة قدرها 2016و 2015 سنتيبين  ٪15.2وسعر البيع بنسبة  وبالمثل، انخفضت النسبة بين تكلفة اإلنتاج .65

 ٪6.2نتعاشا هامشيا بنسبة ، سجل التقرير ا2018و 2017ي سنتبين  ٪11.4تسجيل انخفاض بنسبة . وبعد 2017و 2016ي سنت

 ٪11.2ة قدرها . وأنهت التقلبات في هذا المؤشر )النسبة بين تكلفة اإلنتاج وسعر البيع( الفترة بزياد2019و 2018ي سنتبين 

فيما قطاع اإلنتاج الوطني  هان الصعوبات التي واجه. وتعبر هذه التذبذبات ع2019 سنةمقارنة ب 2020 سنةألول من للنصف ا

 .يتعلق بتحقيق األرباح خالل الفترة التي تم تحليلها

 2015 نةسخالل الفترة من  قطاع اإلنتاج الوطنيتكاليف إنتاج بتحليل  الوزارة قامتومن أجل تحديد أسباب هذا األداء الضعيف،  .66

. وأظهر هذا التحليل زيادة ملحوظة في تكاليف اإلنتاج قرب نهاية هذه الفترة. وفي الواقع، 2020 سنةإلى النصف األول من 

والنصف  2019 سنة. بين 2019 سنةإلى  2016 سنةمن  ت، ثم تذبذب2016و 2015ي سنتبين  ٪18ت هذه التكاليف بنسبة انخفض

 ٪22.8، تم تسجيل زيادة بنسبة 2020 سنةاألول من 

قطاع . ومع ذلك، وبما أن 2016و 2015 سنتيفي تكاليف اإلنتاج بين  االنخفاض المالحظ واكبةأما بالنسبة ألسعار البيع، فقد  .67

 ٪4.3بنسبة دة هامشية ، مع زيا2018 سنةنشاطه، ارتفعت أسعار المبيعات في بتغطية التكاليف الناتجة عن  ملزم اإلنتاج الوطني

في األسعار  . غير أن استئناف الزيادات2019 سنةو 2020 سنةمقارنة بالنصف األول من  ٪10ة ، ثم بنسب2017 سنةمقارنة ب

 الوحدة ربح خسائر في هوامشحيث سجلت التشغيلية  بتغطية نفقاته قطاع اإلنتاج الوطنيهذا لم يسمح ل

تتعرض لضغوط تمنعها من االرتفاع بما يكفي لتغطية تكاليف  اإلنتاج الوطني قطاعه نظرا ألن أسعار مبيعات ولذلك خلص إلى أن .68

في ار األسع تخفيضمن مصر، خاصة إذا أخذت نتائج تحليل  المغرقةاإلنتاج، فإن هذا الضغط ال يمكن أن يعزى إال إلى الواردات 

ي، لبيع المفروضة على السوق المغربية. وبالتاليدل على وجود هوامش كبيرة تؤثر بشكل غير متناسب على أسعار ا االعتبار، مما
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ى على ات أدن، وتخاطر بدفع األسعار إلى مستويالوطني قطاع االنتاجتزيد من تفاقم الوضع الهش لالتخفيض هاته فإن هوامش 

 .مع احتمال حدوث زيادة في حجم الواردات إذا ألغي التدبير الساري بعيدالمدى المتوسط/ال

 : تكلفة اإلنتاج وسعر بيع الخشب المتعاكس الالطي9الجدول 

 األول النصف

2020 
2019 2018 2017 2016 2015  

……. ……. ……. ……. ……. ……. 
)درهم  (الوطني قطاع االنتاجتكلفة اإلنتاج )

  متر مكعب(/مغربي

 (2015=  100) المؤشر 100 82 87 80 88 108

……. ……. ……. ……. ……. ……. 
اع قطالوحدة في السوق المحلية )متوسط سعر بيع 

 متر مكعب(/)درهم مغربي (الوطني االنتاج

 (2015=  100) المؤشر 100 97 93 97 100 111

 متر مكعب(/)درهم مغربي هامش الوحدة .…… .…… .…… .…… .…… .……

 (2015=  100) المؤشر (100) (17) (61) (8) (36) (99)

 تكلفة اإلنتاج/ سعر البيع )٪( .…… .…… .…… .…… .…… .……

 (2015=  100) المؤشر 100 85 94 83 88 98

 تطور  15,2%- 10,6% 11,4%- 6,2% -

 الوطني النتاجا قطاع المصدر:

 استنتاج بشأن آثار أسعار الواردات على أسعار الخشب المتعاكس الالطي المصنوع محليا 7.1.2.4

 .في كل سنة من سنوات تلك الفترة تخفيض السعروجود هوامش  الضررتحليل ة أظهر التحليل الذي جرى خالل فتر .69

ماح جرى تحليلها، دون الس خالل الفترة التي الوطني قطاع االنتاجومتوسط تكاليف الوحدة في  ومن ناحية أخرى، تقلبت أسعار .70

 .من مصر المغرقةإيجابية. وهذا يعكس الضغط الذي تمارسه الواردات  ربح هوامش تحصيلب الوطني لقطاع االنتاج

عالمات على االنتعاش، وهذا ما  عدم وجودالهوامش السلبية  تؤكدفي حالة ركود، حيث  الوطني قطاع االنتاجوالواقع أن ربحية  .71

لتالي، من مصر. وبا المغرقةالواردات  المنافسة في سياق يتسم بانخفاض األسعار الناجم عن الوطني قطاع االنتاجمحاولة  يفسر

 .لصالح تلك الواردات السوق في مركزه فقدانتسبب في يقد  الوطني قطاع االنتاج في أسعار فإن أي زيادة

ل هذا ه، وفي ظمثل تلك المبينة أعال تخفيض االسعاروتالحظ الوزارة أن استئناف الواردات في المستقبل في ظل وجود هوامش  .72

 .الوطني قطاع االنتاجلحق بالضرر الذي  وقوع ينطوي على خطر تكرار، الوطني قطاع االنتاجالوضع الهش ل

 .إلى أن الواردات كان لها تأثير على األسعار وزارةوفي الختام، خلصت ال .73

 2020 سنةالنصف األول من - 2015الفترة  تطور وضعية قطاع اإلنتاج الوطني خالل 7.1.3

 ذات المنشأ الالطي المتعاكس الخشبتأثير واردات  بتحليل الوزارة قامت، 2-12-645 من المرسوم رقم 18ووفقا للمادة  .74

 .من خالل تحليل العوامل المذكورة في المادة المذكورة الوطني قطاع االنتاجعلى  يمصرال

  المبيعات 7.1.3.1

في  ٪63، تاله نمو بنسبة 2015 سنةمقارنة ب 2016 سنةفي  ٪15تباطؤا بنسبة  الوطني قطاع االنتاجيظهر تحليل حجم مبيعات  .75

ي . ومع ذلك، لم يتم الحفاظ على هذا التحسن لبقية الفترة الت2018و 2017 سنتيبين  ٪35، و2016 سنةمقارنة ب 2017 سنة

 .2018 سنةمقارنة ب 2019 سنةفي  ٪22اتسمت بانخفاض بنسبة 

 تر مكعب(مبيعات قطاع اإلنتاج الوطني من الخشب المتعاكس الالطي )م 10الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015    

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… حجم المبيعات )متر مكعب(

 35 146 187 139 85 100 (100=  2015المؤشر )

 - %22- %35 %63 %15-  التطور
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 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني

 اإلنتاج 7.1.3.2

 2015الخشب المتعاكس الالطي الذي تم إنتاجه محليا انخفاضا ما بين سنتي  كمياتمعطيات المتعلقة باإلنتاج، عرفت وفقا لل .76

على نموها بزيادة  كميات. وحافظت هذه ال2016نة بسنة مقار 2017سنة  ٪ 197بنسبة  تالها انتعاش ٪ 11 بنسبة 2016و

 2020 سنةصف األول من سنة هر الن. وأخيرا، أظ2019و 2018بين سنتي  ٪ 30، ثم 2018و 2017بين سنتي  ٪ 60قدرها 

 .متر مكعب .....قدره  وطنيحجم إنتاج 

 إنتاج الخشب المتعاكس الالطي )متر مكعب( حجم  11الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… (متر مكعباإلنتاج )

 104 550 424 265 89 100 (100=  2015المؤشر )

 - %30 %60 %197 %11-  التطور

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني

 حصة السوق 7.1.3.3

لتتحسن خالل سنتي  %24بنسبة  2015مقارنة بسنة  2016الحصة السوقية لقطاع اإلنتاج الوطني خالل سنة انخفضت  .77

، إال أن 2018و 2017على التوالي. وعلى الرغم من هذا التحسن الملحوظ خالل سنتي  %36و %56بنسبة  2018و 2017

لتستمر في االنخفاض في النصف األول من سنة  %24بنسبة  2018مقارنة بسنة  2019هذه الحصة انخفضت خالل سنة 

 .2015لتصل إلى مستوى قريب من سنة  2020

 الحصة السوقية لقطاع اإلنتاج الوطني )متر مكعب( 12الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… (متر مكعبالمبيعات )

 35 146 187 139 85 100 (100=  2015المؤشر )

 %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… حصة السوق

 105 124 162 119 76 100 (100=  2015المؤشر )

 - %24- %36 %56 %24-  التطور

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني

 اإلنتاجية 7.1.3.4

-2015خالل الفترة الممتدة ما بين  اإلنتاجية من مالحظة منحنا تصاعديمعطيات قطاع اإلنتاج الوطني المتعلقة با. مكنت 70 .78

مقارنة بسنة  2017خالل سنة  %22، و2015مقارنة بسنة  2016خالل سنة  %6. وبالتالي، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 2019

، 2019و 2018بين سنتي  %20ثم  %84ارتفاعا قويا بنسبة  2018و 2017. ثم بعدها عرفت اإلنتاجية بين سنتي 2016

انخفاضاً حاداً بلغت نسبته  2019 مقارنة مع سنة 2020ول من سنة ظهر مقارنة اإلنتاجية في النصف األومن ناحية أخرى، ت

83%. 

 متر مكعب/الفرد( (إنتاجية قطاع اإلنتاج الوطني 13الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… اإلنتاجية )متر مكعب(

 48 284 238 129 106 100 (100=  2015المؤشر )

 - %20 %84 %22 %6  التطور

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني
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 ونسبة استعمالها استعمال القدرة اإلنتاجية 7.1.3.5

الي زادت نتيجة لزيادة اإلنتاج. وبالت بوتيرة تصاعدية الوطني قطاع االنتاج، اتسمت القدرة اإلنتاجية لالضرروخالل فترة تحليل  .79

 .2019 سنةمتر مكعب في   .......إلى 2015 سنةفي  متر مكعب .......هذه القدرة من

 سنتي. واستمر في االرتفاع ل2016 سنةفي  ٪.......إلى  2015 سنةفي  ٪.......استخدام الطاقة اإلنتاجية من  انخفض، و أيضا .80

بسبب  ٪.......وبلغ  2019 سنةقدرات هذا في على التوالي. انخفض معدل استخدام ال ٪.......و ٪.......ليصل إلى  2018و 2017

 .زيادة أقوى في القدرة بالنسبة لإلنتاج

 متر مكعب( (القدرة اإلنتاجية من الخشب المتعاكس الالطي لقطاع اإلنتاج 14الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… اإلنتاجية )متر مكعب(القدرة 

 113 225 150 150 100 100 (100=  2015المؤشر )

 %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… إستعمال القدرة اإلنتاجية

 92 242 281 177 88 100 (100=  2015المؤشر )

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني

 المخزون 7.1.3.6

ن بحجم ال يزال أعلى بكثير ولك 2018 سنةفي  زيادة قوية خالل فترة التحليل باستثناء االنخفاض المسجلتظهر أحجام المخزون  .81

 ٪142بنسبة  2017/2016و 2015/2016(. وفي الواقع، ارتفع حجم المخزون في .......مقارنة ب .......) 2015 سنةمن 

 سنةفي  ٪145ليه زيادة بنسبة ت، 2017 سنةمقارنة ب 2018 سنةل ٪40ذلك، لوحظ انخفاض بنسبة  على التوالي. ومع ٪112و

أكبر من متوسط  2020 سنةالمسجل فقط في النصف األول من . باإلضافة إلى ذلك، فإن حجم المخزون 2018 سنةمقارنة ب 2019

 .2019-2015الحجم السنوي المسجل خالل الفترة 

 وطني )متر مكعب(مخزون الخشب المتعاكس الالطي لقطاع اإلنتاج ال 15الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… المخزون )متر مكعب(

 701 755 308 513 242 100 (100=  2015المؤشر )

 - %145 %40- %112 %142  التطور

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني

 العوامل المؤثرة على األسعار المحلية 7.1.3.7

 وتعزى، 2020 سنةوالنصف األول من  2015ما بين  خالل الفترة ٪11زيادة بنسبة  الوطني قطاع االنتاجأسعار  تحليلويظهر  .82

ر ملزم األخي ا. والواقع أن هذالوطني قطاع االنتاجتعني تحسنا في وضع السوق ل زيادة في تكاليف اإلنتاج، وال الىهذه الزيادة 

 .من مصر المغرقةمن الواردات  في السوق حصتهمنخفضة من أجل حماية  بإبقاء أسعاره

 الجدول 16: أسعار بيع قطاع االنتاج الوطني

النصف األول 

2020 
2019 2018 2017 2016 2015  

……. ……. ……. ……. ……. ……. 
الوحدة في السوق المحلية متوسط سعر بيع 

متر /درهم مغربي( )الوطني قطاع االنتاج)

 مكعب(

 (100=  2015المؤشر ) 100 97 93 97 100 111

 التطور - 3,2%- 4,3%- 4,3% 3,7% -

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني
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 األرباح 7.1.3.8

على الرغم من الزيادة  ،التي تم تحليلهاكن من تحقيق ربح طوال الفترة تميأنه لم  قطاع اإلنتاج الوطنيلبيانات المتعلقة بربحية تبين ا .83

 .األسعارفي 

انخفضت  . وهكذا،بأسعار تقل عن تكاليف اإلنتاج يبيعدائما  طوال فترة تطبيق التدبير، كان ،قطاع اإلنتاج الوطنيوالواقع أن  .84

 سنةفي  ٪87. ثم خفت بنسبة 2017و 2016 سنتيبين  ٪282لتتراجع بنسبة  ٪83 بنسبة 2016و 2015 سنتيالخسائر بين 

وأخيرا، خالل النصف األول من  .2019و 2018 سنتيبين  ٪350مرة أخرى بنسبة الخسائر  لتزداد، 2017 سنةمقارنة ب 2018

 .٪ .......، أي2015 لسنةى مستوى الربحية ، نالحظ عودة إل2020 سنة

 أرباح الخشب المتعاكس الالطي )%( 17الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… %.…… (%الربحية )ب 

 (92) (36) (8) (66) (17) (100) (100=  2015المؤشر )

 - %350 %87- %282 %83-  التطور

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني

 التشغيل 7.1.3.9

. ثم يشهد هذا المستوى 2015مقارنة بسنة  2016خالل سنة  %20في قطاع اإلنتاج الوطني انخفاضاً بنسبة  التشغيليظهر مستوى  .85

ليحقق في  .2018و 2017سنتي  %15. ليسجل فيما بعد تباطؤا بنسبة 2017و 2016بين سنتي  ٪ 153ارتفاعا كبيرا بنسبة 

 .2018مقارنة بسنة  2019خالل سنة  %10األخير تحسنا بنسبة 

 تطور مستوى التشغيل 18لجدول ا

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… مستوى التشغيل

 213 192 175 204 79 100 (100=  2015المؤشر )

 - %10 %15- %153 %20-  التطور

 صدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطنيالم

  االستثمارات 7.1.3.10

، مع تركيز اإلنفاق حصريا 2016 سنةطة الخشب المتعاكس الالطي منذ في أنش من استثماراته الوطنيقطاع اإلنتاج  وقد زاد .86

 و 2015 سنةفي  مكعبمتر  ....خيرة ما بين اإلنتاجية. وتتراوح هذه األ اج من أجل التمكن من زيادة طاقتهعلى معدات اإلنت

 .2019 سنةمتر مكعب في  ....

 قطاع اإلنتاج الوطني في انشطة الخشب المتعاكس الالطي إستثمارات 19الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… - معدات اإلنتاج

 5 41 71 173 100 - (100=  2015المؤشر )

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني 

 النمو 7.1.3.11

 ٪46بنسبة  قطاع اإلنتاج الوطنيارتفع حجم مبيعات ، . من جانبه2019-2015 خالل الفترة ٪19نما االستهالك الوطني بنسبة  .87

 .خالل نفس الفترة



 

14 

[AD-6.14.RE.20.CPL.EGY]                                                       [النسخة غير سرية] 

، وواصلت حصتها في السوق نفس االتجاه التنازلي 2019و 2015ي سنتبين  ٪71بنسبة  المغرقةوانخفضت أحجام الواردات  .88

 .للفترة التي تم تحليلها

 يادةز التدبير المضاد لإلغراق الساري حيث سجلتمن االستفادة من  قطاع اإلنتاج الوطني فقد تمكن ،بة للحصة السوقيةأما بالنس .89

اإلنتاج الوطني في السوق  قطاعهشاشة وضع .  من ناحية أخرى، تظهر 2018و 2015ي سنتبين  ٪60بنسبة  في حصته السوقية

 .2019و 2018ي تسنوقية بين في حصته الس ٪24المغربية في نهاية الفترة مع انخفاض بنسبة 

النمو  من حدعلى االستفادة إلى أقصى  ، على الرغم من التحسن في السوق ومؤشراتها، غير قادرقطاع اإلنتاج الوطنيويبدو أن  .90

 .2019 سنةوح مع ظهور عالمات التدهور في الملحوظ. ويتجلى ذلك بوض

 ةفإن المنافسة غير المشروعة تطرح مشكلة كبير ،مغرقةالمستورد في السوق بأسعار  الالطي المتعاكس الخشبونظرا لوجود  .91

 .الوطني قطاع االنتاجبالنسبة للتعافي الكامل ل

 حجم هامش اإلغراق 7.1.3.12

 .وكشف تحليل اإلغراق عن وجود هوامش أعلى من الحد األدنى المقبول .92

تأثير سلبي  المغرقةوفي الوقت نفسه، ومع مراعاة حجم وأسعار الواردات القادمة من مصر، هناك احتمال أن يكون للواردات  .93

 .الوطني قطاع االنتاجعلى 

طاع قلوأن تؤدي إلى تفاقم الحالة الهشة  ةقغرلماوفي الواقع، إذا ما ألغي التدبير الساري، فمن المرجح أن تزداد الكميات المستوردة  .94

ما  2020 سنةوالنصف األول من  2019 سنةية اإلغراق المسجلة لمصر خالل بشكل كبير. وبالفعل، بلغت كم الوطني االنتاج

 .خالل الفترة المذكورة الوطني قطاع االنتاج رقم معامالتمن  ٪.,,.، وهو ما يمثل درهم مغربي 2489562مجموعه 

 ضرراستنتاج بشأن تحليل ال 7.1.3.13

ية فترة إلغراق. ومع ذلك، اتسمت نهال المضادتدبير الخالل فترة تطبيق  يبين تحسنا الوطني قطاع االنتاجإن تحليل بيانات أداء  .95

، يمصرلا ذات المنشأ الالطي المتعاكس الخشبعلى واردات إلغراق ل المضادتدبير المع انتهاء  االتحليل بتدهور في العوامل تزامن

 .الذي ال يزال استثنائيا 2020 سنةوضع  أخذا بعين االعتبار 2019 سنةارا من على وجه الخصوص، اعتب

 وضعه ، فإنقطاع اإلنتاج الوطنيفي تحسن أداء  ىتجل ذيال إلغراق،ل المضادتدبير لل تصحيحيكذا، وعلى الرغم من األثر الوه .96

 .على ذلك خير مثال وبيانات الربحيةللغاية.  ازال هشيال 

 ه في حالة إلغاء الرسم المضاد لإلغراقوقوعهالضرر أو تكراراحتمال استمرار  7.2

 :الضرر تفضي إلى االستنتاجات التالية تحليل وقوع لفترة قطاع االنتاج الوطنيتطور البيانات المتعلقة بإن دراسة  .97

. لضررا تحليل وقوعفمن ناحية، تشير مؤشرات المبيعات والربحية واإلنتاج واإلنتاجية إلى اتجاه تصاعدي لفترة  -

طاع قوأدى هذا التحسن إلى استمرار التغير اإليجابي والمستقر في النسبة المئوية لمعدل استخدام القدرات وحصة 

 .في السوق اإلنتاج الوطني

لبعض المؤشرات المذكورة أعاله.  2019 في سنةهناك انكماش  الملحوظ،على الرغم من التحسن  أخرى،من ناحية  -

 .لإلنتاج واإلنتاجية والمبيعات والربحيةوهذا هو الحال بالنسبة 

اق، وأن قد قضت على اإلغر الالطي المتعاكس الخشبعلى واردات  ن التدبير المطبقلى أفي تعليقاتها إ يةمصرالحكومة ال شيروت .98

 .الوزارة قدمت جميع االدعاءات المتعلقة باستمرار اإلغراق، دون أي دليل داعم

تحسن ويتوقف هذا ال .موضوع التحليلقد تحسنت نسبيا خالل الفترة  الوطني قطاع االنتاجلك، تؤكد الوزارة أن حالة وردا على ذ .99

إلغراق على الصادرات المصرية. غير أن البيانات التي جرى تحليلها تبين استمرار اإلغراق خالل فترة ل ضادعلى تطبيق رسم م

ر، مما من مص المغرقةإلغراق الساري إلى انتعاش الواردات ل المضادرسم اليؤدي إلغاء تطبيق التدبير. وبالتالي، من المرجح أن 

 .الوطني قطاع االنتاجالي، سلبا على الوضع الهش لسيؤثر، بالت

ساري ال تدبير المضاد لإلغراقدهور بعد انقضاء الستت الوطني قطاع االنتاجالوزارة أن مؤشرات  ؤكدوفي ضوء ما سبق، ت .100

 .يدهإذا لم يتم تمد خاصة
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 ه في حالة إلغاء الرسم الساري وقوعه أو احتمال استمرار الضرر أو تكرار ستنتاج حول تحديد وجود ضررا 7.3

 :العناصر المذكورة أعاله وتحليلها عن النتائج التاليةبينت دراسة  .101

  2015 سنتياإلنتاجية تحسنا إيجابيا بين شهدت مؤشرات اإلنتاج والمبيعات وحصة السوق ومعدل استخدام الطاقة 

على  االبقاء؛ باإلضافة إلى فترة التحقيق. غير أنه تبين حدوث انكماش في تطور هذه المؤشرات في نهاية 2018و

 .الوضع الحرج لبعض هذه العوامل، بما في ذلك الربحية

  نة نسبية مقاربصفة مطلقة و صفةمن مصر ب الالطي المتعاكس الخشبوباإلضافة إلى ذلك، انخفض حجم واردات

. غير أن البيانات المتعلقة بأسعار هذه الواردات الالطي المتعاكس الخشبمن  الوطنيواالستهالك  الوطنيباإلنتاج 

 .الوطني قطاع االنتاجأسعار  ا بالمقارنة معتبين استمرار انخفاض

  ل هذه ل الخسائر خالوتقلي انشطتهجهودا باالستثمار في  بذل الوطني قطاع االنتاجونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن

 .عاني من حالة حرجة تجسدت في عدم تحسن بعض مؤشراته، وال سيما الربحيةيزال يال  الفترة، فإنه

  مغرق وبسعركبيرة كميات بعودة الواردات ب لسماحهشة للغاية ل الوطني لقطاع االنتاجوال تزال الحالة االقتصادية. 

 إلغراقل المضادتدبير الفي حالة عدم استمرار  المغرقةوفي ضوء ما تقدم، ترى الوزارة أن عودة هذه الواردات إلى األسعار  .102

ال  وأن تؤدي إلى تفاقم حالتها التي الالطي، المتعاكس الخشبمن المرجح أن يكون لها أثر سلبي على الحالة االقتصادية لصناعة 

 .تزال هشة

لي لن يكون إيجابية، وبالتا موضوع التحليلخالل الفترة  الوطني قطاع االنتاج، فإن مؤشرات ةالمصري حكومةالفقا لتعليقات وو .103

اره. ومنع استمر الضرراألساسي المتمثل في القضاء على  هدفه ه حققإلغراق ألنل المضاد التدبير اإلبقاء علىمن الضروري 

من خالل تصحيح الضرر الناجم عن واردات  الوطني قطاع االنتاجقد أفاد  لتدبيروفي هذا الصدد، ترى الوزارة أن تطبيق هذا ا

ربحية )ال الوطني قطاع االنتاج، انخفضت مؤشرات أداء التدبيرانتهاء هذا قرب من مصر. ومع ذلك، عند  الالطي المتعاكس الخشب

ت ، بالنظر إلى أن الصادرامغرقةبمجرد استئناف الواردات بأسعار  وقوع الضرر(، مما يعكس احتمال تكرار ت والمخزونوالمبيعا

 .التخفيضمع هامش كبير من  مغرقةالمصرية ال تزال تتم بأسعار 

 اآلثار الضارة المحتملة لعوامل أ أخرى في حالة إلغاء التدبير 8

لضرر ا وقوع احتمال تكرار أو استمرار فيما إذا كان من الممكن أن يعزى بتحليل الوزارة قامت السببية، عالقة من أجل تحليل .104

. وبعبارة أخرى، نظرت الوزارة في اآلثار السلبية المغرقةإلى عوامل أخرى غير الواردات  الوطني بقطاع االنتاجالذي يلحق 

تدبير ال لغاءفي حالة إ الوطني قطاع االنتاجعلى حالة  يمصرالشأ نالم ذاتللواردات  المحتملالتأثير  المحتملة لعوامل معينة غير

المستورد من بلدان أخرى غير  الالطي المتعاكس الخشبإلغراق. والعوامل التي تم فحصها هي حجم وأسعار واردات ل المضاد

مصر، وتقلص الطلب أو التغيرات في أنماط االستهالك، والمنافسة بين المنتجين المحليين، وأداء الصادرات، والتطورات 

 .التكنولوجية

 حجم وأسعار الواردات من الخشب المتعاكس الالطي ذات منشأ بلدان أخرى غير مصر 8.1

في الواردات  ٪42ة سجل انخفاض بنسب حيث. التحقيقومصادر أخرى خالل فترة  يمصرال ذات المنشأالواردات  وانخفض نم .105

 2017ر االتجاه التنازلي في . ويستم٪82مع زيادة في الواردات من بلدان أخرى بنسبة  2016و 2015ي سنتمن مصر بين 

فقط لمصر.  ٪9و ٪5على التوالي و ٪20و ٪13بدرجة أقل لمصر مقارنة بمصادر أخرى، مسجال انخفاضا بنسبة  2018و

للواردات من دول  ٪31بنسبة  للواردات المصرية وزيادة ٪43، يظهر انخفاضا بنسبة 2019و 2018وبالنسبة للفترة ما بين 

 متر مكعب 2528لمصر و متر مكعب 285 ،2020 سنةول من تويات االستيراد في نهاية النصف األ. وأخيرا، بلغت مسأخرى

 .لبقية العالم

ي نتسواردات المصرية ارتفعت بين بال تعلقةوفيما يتعلق بأسعار االستيراد في المغرب، تجدر اإلشارة إلى أن األسعار الم .106

 2017 سنةترة. ثم، بالنسبة للنفس الف ٪12الواردات من العالم بنسبة في حين انخفضت أسعار وحدة  ٪6بنسبة  2016و 2015

ألسعار الواردات من بقية العالم.  ٪5ألسعار الواردات من مصر وزيادة بنسبة  ٪15، لوحظ انخفاض بنسبة 2016 سنةمقارنة ب

واردات من دول أخرى بنسبة ، في حين انخفضت أسعار ال2018و 2017ي سنتبين  ٪9األسعار في مصر بنسبة  ثم ارتفع تطور

دول ال، بينما شهدت األسعار من ٪7مع زيادة طفيفة بنسبة  2019و 2018ي سنتلزيادة في األسعار من مصر بين . واستمرت ا9٪

انخفاضا  2020 سنةر الواردات في النصف األول من خالل نفس الفترة. وأخيرا، سجلت أسعا ٪2انخفاضا ال يقل عن األخرى 

 .من مصر ثم من بقية العالم. التوالي بالنسبة للوارداتعلى  ٪4ادة بنسبة وزي ٪5بنسبة 
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 واردات الخشب المتعاكس الالطي موضوع التحقيق 20الجدول 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

النصف األول 

2020 

 285 300 2 044 4 436 4 673 4 053 8 )متر مكعب( الواردات من مصر

 - %43- %9- %5- %42-  التطور

)درهم / متر  أسعار الواردات من مصر

 مكعب(

2 944 3 107 2 634 2 862 3 075 2 922 

 %5- %7 %9 %15- %6  التطور

 528 2 715 9 424 7 259 9 594 10 808 5 )متر مكعب( الواردات من الدول األخرى

 - %31 %20- %13- %82  التطور

)درهم  أسعار الواردات من الدول األخرى

 مكعب(/ متر 

5 066 4 465 4 674 4 236 4 147 4 313 

 %4 %2- %9- %5 %12-  التطور

 المصدر: معطيات مكتب الصرف

موضوع البلدان األخرى طوال الفترة  منوباإلضافة إلى ذلك، ظلت أسعار الصادرات المصرية أقل من أسعار الصادرات  .107

تالحظ الوزارة وجود فروق كبيرة نسبيا في أسعار الوحدات بين  . وعلى الرغم من التقلبات في حجم الواردات من مصر،التحليل

 .مصر ومصادر أخرى

. طنيالو قطاع االنتاجوقد فندت الحكومة المصرية حقيقة أن الواردات القادمة من مصر هي السبب الرئيسي لتدهور مؤشرات  .108

األخرى، وخاصة خالل السنة الثانية من فترة تطبيق  أن هذا التدهور كان راجعا فقط إلى زيادة الواردات من البلدانالى  حيث تشير

 .هذا التدبير. وبالتالي، فإن تقلص المؤشرات التي تم تحليلها ال يمكن أن يعزى بأي شكل من األشكال إلى الواردات المصرية

ا تذكر أن هذه الزيادة . غير أنه2016 سنةفي  البلدان االخرىوردا على ذلك، تالحظ الوزارة الزيادة الكبيرة في الواردات من  .109

' انخفض حجم هذه 1حيث: ' ،الوطني قطاع االنتاجعن تباطؤ مؤشرات  ال يمكن بأي حال من األحوال أن تتحمل المسؤولية

 أكبربقى يهذه الواردات  ثمن' أن 2'و؛ 2016 سنةت من مصر في السنوات التي تلت الواردات انخفاضا أكبر مقارنة بحجم الواردا

 ر.من مص الواردات بأثمنة مقارنة

 .أن الواردات من بلدان أخرى ليست مصادر للضرر من حيث الحجم والسعر على حد سواء يستنتجوفي الختام،  .110

 إلغراقل لغاء الرسم المضاداآلثار المحتملة لتقلص الطلب أو التغيرات في نمط االستهالك إذا تم إ 8.2

في ، تاله ركود 2017-2016و 2016-2015فترة من الفترتين  لكل ٪8من حيث الحجم بنسبة  زيادة االستهالك الوطنيسجل  .111

 .2019و  2018 سنتيبين  ٪2م، زيادة طفيفة بنسبة ث. 2017 سنةمقارنة ب 2018 سنة

 االستهالك الوطني للخشب المتعاكس الالطي 21الجدول 

2020النصف األول  2019 2018 2017 2016 2015   

 .…… .…… .…… .…… .…… .…… )متر مكعب(حجم اإلستهالك 

 34 119 117 117 108 100 (100=  2015المؤشر )

 المصدر: معطيات قطاع اإلنتاج الوطني

وتبين هذه البيانات أن االستهالك الوطني ال يزال مستمرا ومتزايدا باستمرار، وبالتالي ال يمكن أن يعزى الضرر إلى احتمال  .112

 .انخفاض االستهالك الوطني

 تطور التقنيات 8.3

. والواقع 2019و 2015ي سنتعمليات استثمارية كبيرة بين ب قامأنه  الوطني قطاع االنتاجمن  تحصيلهاوتظهر البيانات التي تم  .113

أن هذه االستثمارات أتاحت تحسين وتحديث معدات اإلنتاج. ويبدو أن هذه االستثمارات الحديثة نسبيا ال تثبت أن التكنولوجيا التي 

 .قد تم تجاوزهاالوطني  قطاع االنتاجستخدمها ي

جميع المعدات في ورشة العمل المخصصة لتصنيع  حدث أجيال معدات اإلنتاج واستبدلعلى أ الوطني قطاع االنتاج استحوذ .114

. والهدف من هذه االستثمارات هو االستخدام األمثل للمواد الخام وخفض تكاليف اإلنتاج من أجل رفع الالطي المتعاكس الخشب

 .التنافسية ةقدرالمستوى 
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ن جديدين خطي اقتناءتحسين وتحديث معداته، من خالل نفقات  الوطني، نجد قطاع االنتاج اشرهاومن بين االستثمارات التي ب .115

 .اإلنتاجية واإلنتاجية والجودة من أجل تلبية الطلب إلنتاج اآللي، مما يزيد من قدرتهل

 الوطني قطاع االنتاجالصادرات في  نتائجآثار  8.4

ولذلك، فإن  .خالل فترة التحقيقفي السوق المحلية  بيعهيتم  الوطني قطاع االنتاج مجموع ما ينتجهتظهر بيانات التحقيق أن  .116

 .العامل ال صلة له بالقضية الراهنة هذادراسة 

 الممارسات التجارية التقييدية للمنتجين األجانب والمحليين والمنافسة بين نفس المنتجين 8.5

حساب  حصة سوقية كبيرة علىوا وصول منتجين جدد إلى السوق المغربية، حيث احتكر هالمصرية في تعليقاتأثارت الحكومة ا .117

 .من جانبه تراجعمن  ىعانالذي  ،الوطني قطاع االنتاج

تهيمن عليها بشكل رئيسي شركة منتجة واحدة،  الوطنية الالطي المتعاكس الخشبوردا على ذلك، توضح الوزارة أن صناعة  .118

المتعلقة بدخول منتجين جدد قادرين على تغيير تشكيل السوق المغربية تظل غير إثباتية إلى أن يتم تقديم أدلة  االدعاءاتوأن 

 .تدعمها

ليست ذات صلة في هذه الحالة. ومع ذلك، من المرجح أن  الوطنيينوبالتالي، فإن دراسة األثر المحتمل للمنافسة بين المنتجين  .119

صرية نظرا الصادرات الم من، وعلى وجه الخصوص، الوطنيةيكون هناك ضغط تنافسي من المصدرين األجانب في السوق 

 .غرقةلحجم العرض بأسعار م

تم ات التي واستنادا إلى البيان حليينالملممارسات التجارية التقييدية بين المنتجين األجانب ومن عدمه ل وجودالوفيما يتعلق ب .120

 المتعاكس بالخشمن األطراف المعنية في التحقيق، لم تتمكن الوزارة من العثور على أي ممارسات تقييدية غير صادرات  تحصيلها

 .المغرقة سعارألباإلى المغرب  الالطي

 إلغاء التدبيراالستنتاج فيما يتعلق باآلثار الضارة المحتملة لعوامل أخرى في حالة  8.6

هذه العوامل، ترى  وفي الختام، وفيما يتعلق بدراسة األثر المحتمل للعوامل األخرى ومراعاة التحليل الذي أجري لكل من .121

 محتمال اأثرهناك سيكون محدودا جدا وأن  الساريإلغراق ل المضادتدبير ال اإلبقاء علىالمحتمل في حالة عدم  هاثرالوزارة أن ا

 .الوطني قطاع االنتاجعلى أداء  يمصرال ذات المنشأ المغرقةلتكرار الواردات  و وشيك الوقوع

 خالصة عامة وتوصية 9

، ثبت يمصرال ذات المنشأ الالطي المتعاكس الخشبعلى واردات  نهاية تحقيق المراجعة الحالي للتدبير المضاد لإلغراق وفي .122

 :ما يلي

 إلغراق الساري؛ل المضادتدبير الوجود اإلغراق واحتمال استمراره في حالة إلغاء  -

إلغراق ل المضادتدبير ال في حالة الغاء الوطني بقطاع االنتاج المصرية لحقه الوارداتتاحتمال استمرار الضرر الذي  -

 .الساري

 لالطيا المتعاكس الخشبإلغراق المطبق على واردات المضاد لتدبير ال اإلبقاء علىوفي ضوء ما سبق، خلص إلى أن شروط  .123

 سنوات (05) ة خمسمدل ٪ 28.13بنسبة  رسم مضاد لإلغراققد استوفيت. ولذلك توصي الوزارة بتطبيق  يمصرال ذات المنشأ

 إضافية.


