المديرية العامة للتجارة
محتت/قحت/متماد

الرباط ،في  22أكتوبر 2021

اعالن عمومي رقم  2021 /35/ DDCالمتعلق بالتحديد األولي لوجود
اإلغراق والتهديد بالضرر وعالقة السببية في إطار تحقيق مضاد لإلغراق على واردات السجاد ذات
منشأ الصين ومصر واألردن

ر
دجنب  2020عن طريق اعالن عموم(ُ 1يشار إليه فيما يل باسم
باشت وزارة الصناعة والتجارة (الوزارة) ،بتاري خ 31
ر
"إعالن فتح التحقيق ") ،تحقيقا مضادا لإلغراق عل واردات السجاد وأغطية األرضيات النسيجية األخرى المصنعة
ن
الصي ومرص واألردن.
ميكانيكيا ذات منشأ
طبقا لمقتضيات المادة  22من القانون رقم  15-09المتعلق بتدابب الحماية التجارية والمادة  27من المرسوم رقم -645
 2-72بتطبيق هذا القانون ،تعلن الوزارة بموجب هذا اإلعالن عن نتائج مؤقتة متعلقة بالمرحلة األولية من التحقيق.
ر
اإلنبنت تحت عنوان
النسخة غب الرسية من التقرير المتعلق بالقرار األول متاحة عل موقع الوزارة عل
(.)https://www.mcinet.gov.ma/fr/antidumping
 .1المنتوج المعن
ً
ميكانيكيا ،سواء
المنتوج المستورد موضوع التحقيق هو "السجاد وأغطية األرضيات األخرى من مواد نسيجية مصنعة
ن
كانت معقودة أو منسوجة أو مغزولة أو غب منسوجة ،من اللباد أو غب ذلك ،مصنوعة أم ال ،ذات منشأ الصي ومرص
ً
حاليا تحت عناوين تعريفة النظام المنسق التالية 5701.10.00.10 :؛  5701.10.00.90؛
واألردن" .وه تندرج
 5701.90.00.10؛  5701.90.00.90؛  5702.31.00.00؛  5702.32.00.00؛  5702.39.00.10؛  5702.39.00.90؛
 5702.41.00.00؛  5702.42.00.00؛  5702.49.00.10؛  5702.49.00.90؛  5702.50.00.10؛  5702.50.00.20؛
 5702.50.00.91؛  5702.50.00.99؛  5702.91.00.00؛  5702.92.00.00؛  5702.99.00.10؛  5702.99.00.90؛
 5703.10.00.10؛  5703.10.00.91؛  5703.10.00.99؛  5703.20.00.10؛  5703.20.00.91؛  5703.20.00.99؛
 5703.30.00.10؛  5703.30.00.91؛  5703.30.00.99؛  5703.90.00.10؛  5703.90.00.91؛  5703.90.00.92؛
 5703.90.00.99؛  5704.10.00.00؛  5704.20.00.00؛  5704.90.00.00؛  5705.00.00.10؛  5705.00.00.21؛
 5705.00.00.29؛  5705.00.00.30؛  5705.00.00.40؛  5705.00.00.51؛  5705.00.00.59؛  5705.00.00.60؛ و
.5705.00.00.90
 .2البلدان المصدرة للمنتوج موضوع التحقيق
ن
الصي ومرص واألردن.
البلدان المصدرة للمنتوج موضوع التحقيق ه
 .3وجود اإلغراق وهامش اإلغراق المحتسب
من أجل تحديد هامش اإلغراق ،أجرت الوزارة مقارنة بالقيمة العادية وسعر التصدير المتحصل عليه لكل منتج ُمصدر.
ن
الت ال تباع نف السوق المحلية للمصدر أو تلك ر
بالنسبة ألنواع المنتجات ر
الت ال تباع بكميات تمثيلية ف السوق المحلية أو
ن
نف سياق عمليات التجارة العادية ،تم تحديد القيمة العادية عل أساس مبت.

 1إعالن عمومي رقم  34/20بشأن الشروع في تحقيق مكافحة اإلغراق على واردات السجاد وأغطية األرضيات األخرى المصنعة ميكانيكيا ذات
منشأ ومصر واألردن والمنشورة في الصحف اليومية "األخبار" طبعة رقم  2462من  ،2020/12 /28طبعة " "LES ECOرقم  2755تاريخ
 2020/12/28وموقع الوزارة على اإلنترنت https://www.mcinet.gov.ma .بتاريخ 2020/12/24

لبناء القيمة العادية ،تمت إضافة المصاريف اإلدارية والتسويقية والمصاريف العامة وهامش رب ح معقول للمبيعات
المحلية للمنتجات المماثلة المنجزة نف سياق التجارة العادية إل متوسط تكاليف التصنيع.
ن
المعت ،مع مراعاة التعديالت
تم تحديد أسعار التصدير عل أساس السعر المدفوع فعال أو المستحق الدفع للمنتوج
الالزمة لكل مصدر.
تم حساب أسعار التصدير والقيم العادية خالل ر
الفبة من فاتح يوليوز  2019إل  30يونيو .2020
ن
لمنتجي المصدرين إل المستوى التجاري "خروج
لغرض المقارنة العادلة ،تم إرجاع أسعار التصدير والقيم العادية بالنسبة ل
من المصنع".
بالنسبة للمصدرين الذين لم يتعاونوا ،تم تقدير هامش اإلغراق عل أساس أفضل المعلومات المتاحة.
ن
أخذا ن
بعي االعتبار لما سبق ،تم حساب هوامش اإلغراق ف شكل نسب مئوية من سعر التصدير ،وقد أفرز هذا الحساب
ن
للصي.
هوامش إغراق ه كالتال  ٪13،بالنسبة لمرص و ٪9بالنسبة لألردن و ٪144بالنسبة
 .4وجود تهديد بالضر
تم تحديد وجود تهديد ن
ن
الصي ومرص واألردن وتأثب هذ الواردات
بالرصر عل أساس فحص حجم واردات السجاد من
ر
ً
عل أسعار السجاد المصنعة والمسوقة محليا وعل الوضع االقتصادي للصناعة المحلية للسجاد خالل فبة التحقيق
حول التهديد ن
بالرصر.
دراسة وتحليل هذ العناص مكنت من تحديد النتائج التالية:
الت تم تحليلها عالمات ن
بي عام  2017و 2018ر
ُ تظهر العوامل ر
الرصر ن
والت تفاقمت منذ عام  ،2019حيث
ً
تدهورا ر
ً
ر
وضوحا.
أكب
المؤشات خاللها
أظهرت
ن
ن
 تدهور الوضع المال للصناعة المحلية بشكل ملحوظ خالل ر
فبة التحقيق ،وتجل ذلك ف انخفاض واضح ف



الحصة السوقية والربحية.
ن
ن
الصي
ال تزال الصناعة المحلية ف وضع هش للغاية وه مهددة بشكل خاص من الواردات موضوع اإلغراق من
ومرص واألردن.
ر
ن
والمؤشات الرئيسية للتهديد
الوطت والواردات المغرقة
يشب تحليل المعطيات المتعلقة بتطور االستهالك
ن
بالرصر خالل ر
ن
فبة التحقيق إل إمكانية استمرار تدهور الوضع االقتصادي للصناعة المحلية ف المستقبل القريب.

عل ضوء هذ النتائج ،خلصت الوزارة ،بشكل مؤقت ،إل أن صناعة السجاد المحلية تعرضت إل تهديد ن
بالرصر.
 .5وجود عالقة سببية بي الواردات المغرقة والتهديد بالضر
ن
تم تحديد العالقة السببية عل أساس تحليل التطابق ن
لصي ومرص
بي تطور واردات السجاد موضوع إغراق ،ذات منشأ ا
واألردن ،وتطور العوامل المتعلقة بالتهديد ن
بالرصر وكذلك تحليل العوامل األخرى من الواردات المغرقة وتأثبها عل
الصناعة المحلية.
ً
ن
واستنادا إل التحليالت ر
الت تم إجراؤها ،خلصت الوزارة إل أن الزيادة ف الواردات المغرقة كان لها أثر ضار عل الوضع
ً
االقتصادي للصناعة المحلية ،وبالتال فه تشكل ً
رئيسيا لحدوث ن
الرصر .وبالمثل ،أثبت تحليل العوامل األخرى أن
سببا
مباشة عل الصناعة المحلية لك تشكل ً
سببا للتهديد بهذا ن
هذ األخبة لم يكن لها آثار سلبية ر
الرصر.
بي الواردات المغرقة من البلدان المعنية والتهديد با ن
تعتب الوزارة ،بشكل مؤقت ،أن العالقة السببية ن
لرصر الذي تتعرض
ر
له الصناعة المحلية قد تم إثباتها نف سياق هذا التحقيق.
 .6التدبي المؤقت المضاد لإلغراق المتوقع
اعتمادا عل التحديد األول ،سوف تطبق الوزارة رسما مؤقتا مضادا لإلغراق يتم تحديد عل أساس هوامش اإلغراق
ن
للمنتجي المصدرين.
المحددة
وبذلك تكون رسوم مكافحة اإلغراق المؤقتة المحسوبة عل النحو التال:

هامش اإلغراق
٪9
٪9
٪13
٪13
٪144

البلد
األردن
األردن
مرص
مرص
ن
الصي

المصدرون
ARAB WEAVERS
المصدرون اآلخرون من األردن
ORIENTAL WEAVERS
مصدرون آخرون من مرص
ن
الصي
المنتجون المصدرون اآلخرون من

 .7التعليقات والبيانات اإلضافية
تدعو الوزارة األطراف المعنية لالطالع عل النسخة غب الرسية من التقرير حول نتائج التحديد األول ويمكنها تقديم
ن
ن
مالحظاتها أو تعليقاتها أو أي معلومات إضافية ف سياق التحقيق ،ف نسخ شية وغب شية ،إل العنوان ،أدنا  ،مع ذكر
اإللكب ن
ر
ون وأرقام الهاتف والفاكس للطرف الذي قدمها وذلك ،خالل أجل أقصا يوم 17
والبيد
البيدي ر
االسم والعنوان ر
نوني  2021قبل الساعة  16:00زوال (.)GMT+1
وزارة الصناعة والتجارة
المديرية العامة للتجارة
مديرية الحماية والتقني التجاري
قسم الحماية التجارية
القطعة  ،14مركز األعمال ،الجناح الشمال ب الرياض ،ح الرياض.
ص ب  ،610الرباط شالة ،المغرب
الفاكس00 212 537 72 71 50 :
اإللكب ن
ر
ون:
البيد
رسائل ر
هند بنموىسhbenmoussa@mcinet.gov.ma :
رضا أموراقramourak@mcinet.gov.ma :
المهدي حبةemhaira@mcinet.gov.ma :

