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 . مقدمة1
 

 اختصارا في هذا التقريرتوصلت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي )يشار إليها . 1

تدابير مضادة لتطبيق " AMITH"الجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة  بمقال تقدمت به بالوزارة(
)يشار إليها  األغطية األرضية النسيجية المصنعة ميكانيكيا من وغيرهواردات السجاد على  لإلغراق

من  16، طبقا للمادة منشأ الصين ومصر واألردن تذا (المنسوج آلياالسجاد  اختصارا في هذا التقرير ب

 .المتعلق بتدابير الحماية التجارية 15-09القانون رقم 
 

المتعلق بتدابير الحماية  15-09 رقم من القانون 16 ةطبقا لمقتضيات الماد تقدم المشتكي في طلبه،. 2

اختصارا في  )يشار إليه القانون هذا القاضي بتطبيق 2-12-645من المرسوم رقم  24 ةوالماد التجارية

السجاد واردات بمعطيات ومعلومات يدعي من خاللها أن ، (2-12-645المرسوم رقم بهذا التقرير 

ج بقطاع اإلنتا ضرر وتهدد بإلحاقتشكل موضوع إغراق  منشأ الصين ومصر واألردن ذات المنسوج آليا
 الوطني. 

 
للنصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة أعاله وتطبيقا للمادة . وفي هذا اإلطار، شرعت الوزارة، طبقا 3

 في مقاله، من اتفاقية مكافحة اإلغراق، في دراسة وفحص دقة وكفاية األدلة المقدمة من المشتكي 5.3

المنسوج جاد السوتحديد ما إذا كانت تسمح وتبرر بفتح تحقيق لتطبيق تدابير مضادة لإلغراق على واردات 
   .  آليا
 
. دراسة المعطيات المقدمة في المقال، على ضوء المقتضيات المذكورة أعاله، يكشف عن العناصر 4

 التالية: 
  

 تقديم المقال .2
 

" AMITHتقدمت الجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة "، 15-09من القانون رقم  16طبقا للمادة . 5

األغطية  من وغيره بمقال كتابي باسم منتجي السجاد)يشار إليها اختصارا في هذا التقرير بمقدم المقال( 
لتطبيق تدابير مضادة لإلغراق  لدى الوزارة، 2020دجنبر  10، بتاريخ ، في نسخة نهائيةاألرضية النسيجية

  .على واردات السجاد واألغطية األرضية النسيجية ذات منشأ الصين ومصر واألردن
 
وتقديمه للوزارة  ،، تم التوقيع على المقال من طرف مقدمه2-12-645المرسوم رقم من  24طبقا للمادة . 6

 في نسختين إحداهما سرية واألخرى غير سرية.
 
 وتمثيلية مقدم المقال تعريف. 3
 

 مقدم المقال تعريف 1.3

 
على أن المقال يجب أن يتضمن: "تعريف المنتجين  ،2-12-645المرسوم رقم من  24. تنص المادة 7

 ." مع اإلشارة إلى أسمائهم وأسماء شركائهم وعناوينها مقدمي المقال

 
 92: العنوانمقرها الكائن ب ،"AMITH"تقدم بهذا المقال الجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة . 8

 (.البيضاء الدار- رشيد موالي شارع
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 هذه هدف أن على واأللبسةللجمعية المغربية لصناعة النسيج  األساسي النظام من 3.4 المادة تنص .9

 لدى بسةواألل لمنسوجاتمن ا الوطني اإلنتاج وتعزيز لتحسين مناسبة تدابيرالحماية ووضع  " هو ةاألخير
 ".  القطاع هذا لمنتجات أفضل تنافسيةمن أجل  العمومية والسلطات اإلدارات

 
 من وغيره للسجاد منتجين عن نيابة تصرفي أنه الحالة، هذه في ،مقدم المقال يوضح السبب، هذا. ل10

 :، ويتعلق األمر بالشكوى هذه تقديم فياألغطية األرضية النسيجية 
 
صندوق البريد  قبالة أوطو نجمة، الجديدة،، طريق 10)كلم  ALEPTEX SARL "آليبتيكس سارل" -

 المغرب(؛ الدار البيضاء كازا غاندي، ،50040

 طنجة 79 -90 000طريق تطوان أزيت  POLYFASHIONS SARL (Z.I  "بوليفاشيونز سارل" -

 .المغرب
 

لمكتب                ا "AMITH"الجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة  أوكلت، المقالهذا في إطار و .11

"King &Spalding LLP"  الطابق العاشر، 1ستال يألعمال، برج كرمركز امارينا  البيضاء)مركز ،

ي ف التوكيلمقدم الطلب  وضم. اإلدارةأمام  ومساعدتها هاتمثيللالدار البيضاء(  2000، حدينشارع المو

 المرفق. 
   

 King للجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة وكذا التوكيل على مكتب النظام األساسي تم ارفاق .12

&Spalding .بالمقال 
 

 .المقالرسائل تثبت دعمهما لهذا  POFASHIONSو ALEPTEXقدمت كل من  .13
 

طبقا  المقال مقدمييستوفي شروط تحديد هوية المنتجين  المقالأن  الوزارةما تقدم، ترى اعتبارا ل – 14

 المرسوم.من  24لمادة ل

 

 تمثيلية مقدم المقال 2.3
 

 المقالاعتبار على  2-12-645المرسوم رقم  من 25و ،15-09 رقم من القانون 5 تانتنص الماد. 15

اجهم إنت مجموع الذي يشكل الوطنيينمن المنتجين تمت مساندته إذا مقدما من طرف قطاع اإلنتاج الوطني 

 .الوطني المائة من إجمالي اإلنتاجب 50أكثر من 
  

 للسجادمنتجين  6 على اميكانيكيالوطنية للسجاد المصنع  صناعةال قطاع شملي، المقالبيانات حسب  .16

 على النحو التالي: 2019 برسم سنةحجم إنتاجهم للمتر المربع الواحد  يشكلأدناه، والذين 
                         

- LEPTEX  

- POLYFASHIONS  

- MED CARPET 

- SNODIB 

- BOVEL TAPIS  

- TAPIS DU DETROIT  
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 2019 

 (%) اإلنتاج اإلجماليمقارنة ب يةالتمثيل )بالمتر مربع(اإلنتاج 

Aleptex [900000 – 1400000] [25% - 35%] 

Polyfashions [700000 – 1200000] [20% - 30%] 

Med Carpet [1100000 - 1600000] [35% - 45%] 

Snodib, Bovel Tapis & 

Tapis Du Detroit  
[50000 – 100000] [0% - 10%] 

 100% [000 000 4 – 000 000 3] مجموعال

 مقدمي الطلبات تمثيلية
 %55 

  المقال مقدمة في بيانات: المصدر  

الوطني نتاج اإلمن  % Polyfashions  55و Aleptex كل من البيانات المذكورة أعاله، تمثل خالل . من17

 .2019 سنة األغطية األرضية النسيجية في من وغيرهللسجاد 
 

قا لما طب، قطاع اإلنتاج الوطني أن هاتين الشركتين تشكالن الوزارة، ترى سبق ذكرهما  ضوء على .18

 من المرسوم. 25و 15-09من القانون  5المادتين جاء في 

 

 . المنتوج موضوع التحقيق4
 

  المعنيج والمنت  .1.4

 التعريف .1.1.4

 :التالي النحو علىيشكل موضوع إغراق ج المستورد الذي يُدعى أنه وويصف المنت المقال يحدد-19 

 كانت ذات خمل معقود أو ملفوف،سواء  ميكانيكيا،من األغطية األرضية النسيجية المصنعة  وغيرهالسجاد 

 جاهزة أم ال. من لباد أو غير ذلك، مغروزة،منسوجة، ذات أوبار أم ال، بدون ألياف 
 

ر مصوالصين ذات منشأ األغطية األرضية النسيجية  من وغيرهالسجاد بواردات من  المقال يتعلق-20 

  .األردنو

 

 تحت التعريفات الجمركية التالية من النظام الوطني المنسق:  المنتوج المعنيينضوي . 21
 

5701.10.00.10 ; 5701.10.00.90 ; 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; et 5705.00.00.90.  

 للمنتوج المعني المعروفين المصدرين-ائمة المنتجين. ق2.1.4
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 هم:  لي المقافالذين تم تحديدهم  موضوع اإلغراق ج المعنيوللمنت المعروفين نيالمصدر ينالمنتج. 22

 اإلسم البلد العنوان الهاتف الفاكس

+86-532-80687008 +86-532-86676688 

E-24F China ,R Int´l 

Building,No.2, Shandong Road, 

266071, Qingdao, China 

 الصين

DONGSHENG 

CARPET GROUP 

CORP 

+86-0631 5226887 +86-0631 5225880 

No. 329, Qingdao South Road, 

Weihai 264200 Shangdong, 

China  

 الصين
HAIMA GROUP 

CORP 

- 
+86-010-80521488 

+86-18611209138 

No.3 Rd Jufuyuan Industrial 

Zone, Yujiawu Town 101127, 

Tongzhou District, Beijing City, 

China 

 الصين
HUADE CARPET 

CORP. 

- +86-315-7613587 
Chengnan Tangshan, 064400 

China 
 الصين

QIAN’AN 

HONGYE CARPET 

- +86-06315188046 

No.113 Heping Road, Huancui 

District, Weihai, 264200 

Shandong, China 

 الصين

WEIHAI 

SHANHUA 

CARPET GROUP 

CORP 

- +202 38202368/002 

Plot 201, 202, , 2nd Industrial 

Zone 6th Of October, Giza 

Landmark: Beside Arc Shoes 

Factory - Egypt 

 EL-NEMR مصر

+202-22688447 +202-22672121 

8, El Shaheed Zakaria Khalil St. 

Oriental Weavers Complex 

Mailing Address: P.O. Box 2489, 

Horreya, 11361, Heliopolis, 

Cairo, Egypt 

 مصر
ORIENTAL 

WEAVERS 

+202 35 730 606 +20 235 730 508 

21, Charles de Gaulle street, Nile 

Tower Building 19th floor Giza - 

Egypt 

 PRADO EGYPT مصر

- +962 7 7000 0112 
Almuwaqqar industrial 

development, Amman –Jordan 
 AKKAD CARPET األردن

+96 264 022 794 +96 264 022 792 

King Abdullah 2nd industry city 

p.o.box 116 Amman 11512 

Jordan 

 ARAB WEAVERS األردن

+962 6 40 51 232 +962 6 40 50 066 

Al Hatamiyyah Triangle Al 

MoaqqerSahab 

P.O Box 179 (11512) Amman 

Jordan  

 األردن
AYN TEXTIL 

COMPANY 

   

 إلغراقموضوع ا ذات منشأ البلدان المذكورة أعاله، ج المعنيوللمنتالمستوردون  الرئيسيونالمنتجون . 23

 : كاآلتي هم المقال يف الذين تم تحديدهم
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 اإلسم العنوان الهاتف الفاكس

- 
05-22-23-81-89  

05-22-23-81-53 

44,Rue Abou Ishak El OuajjajMâarif - 

Casablanca - Maroc 
ARABE DECOR 

05-22-99-00-10 05-22-99-00-10 
89, Avenue Stendhal, Quartier Plateaux 

Extension - Casablanca 
COCO-CORNER 

05-35-63-31-91 05-35-63-68-41 30 Derb El Hammam Ain Allou - Fès 
DAR ZARBIA 

S.A.R.L 

- 05-22-98-69-69 
84 Rue Al Fourate, Casablanca 20340, 

Morocco 
DARKYN 

- - 
59 Bd Zerktouni 8ème Etage N°24 

Résidence Les Fleurs - Casablanca 
ELIT TAPIS 

- - 30 Rue Faidi Khalifa - Casablanca HILA NEGOCE 

05-37-65-81-71 05-37-65-85-05 
Km 5 Avenue Mohamed Vi Ex Zaérs 

10170 - Souissi - RABAT 

HOME STYLE 

SARL 

05-37-86-19-53 05-37-86-46-25 
N1578 1er Etage Rue Taznant Avenue 

Ennaser Hay Oued Eddahab - Sale 

MAISON DE 

TAPIS 

05-37-77-78-95 05-37-77-78-97 
74, avenue OqbaBnouNafiaa, 

Agdal RABAT 
MON DECO 

- - 
Hay Branes Mosquee Al Qods N 1 - 

Tanger-Médina (AR) 

NOMADE DE 

TANGER 

05-22-39-63-82 06-65-13-53-75 
4, Allée Des Roseaux, Angle Bd De Libye, 

- Casablanca 
REVETIS 

- - 
59 Boulevard Zerktouni 3ème Etage N 8, 

20 360 - Casablanca 

SANA UNIONS 

IMPORT ET 

EXPORT. 

- - 
Bd Skikima Rue Ben Dahi N°8 - 

Laayoune  

SHIYAKA 

NEGOCE 

05-22-20-83-35 
06-61-19-48-22 

05-22-20-83-34 

Rue De Sebta Angle Rue De Province 

N°26 Quartier Des Hopitaux - Casablanca 

TAYBA 

TRADING 

COMPANY 

- - 
Quartier Saàda Avenue Souria N° 48 Bis - 

Tanger-Médina (AR) 
WATEX TEXTIL 

 

 (الوطني)المنتوج  /المنتوج المصنع من قبل مقدم المقال 2.4
 

ن م وغيرهمن السجاد  المقاليتكون المنتوج الوطني المشابه المصنع من قبل مقدم ، المقال حسب .24

كانت ذات خمل معقود أو ملفوف، منسوجة، ذات سواء  ميكانيكيا،األغطية األرضية النسيجية المصنعة 

 يشار إليها اختصارا في هذا التقرير)ال, جاهزة أم  من لباد أو غير ذلك،مغروزة، أوبار أم ال، بدون ألياف 

 (. السجادب
 

نهائية عملية استخداماته لكذا والتقنية للسجاد المصنوع محلياً و الماديةأن الخصائص  المقاليؤكد مقدم  .25

 .موضوع اإلغراقخصائص السجاد المستوردة لنفس مطابقة 

 حول سعر التصدير والقيمة العادية للمنتوج المعني  معلومات-5
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 . سعر التصدير 1.5

 على أساس ما يلي: في تقديره للسعر عند التصدير  المقالمقدم اعتمد  .26

في حالة مصر  المحصل عليه من المعطيات اإلحصائية لمكتب الصرف CAFاالستيراد سعر  -

 ؛واألردن

 سعر التصدير إدارة الجمارك الصينية في حالة الصين. -

تكاليف النقل الدولي، بما في ذلك تكاليف التأمين،  على ،المذكورة أعاله ،أسعار الواردات تم تعديل .27 

 فضال عن تكلفة النقل المحلي.

 المقدمة المعطيات على المقال استند األردن، ومصر أو المغرب بين الدولي النقل بتكلفة يتعلق فيما .28

 .قدًما 40 قياسية طولها لحاوية بالقارب، للنقل، 1عامة حاسبة آلة بواسطة

 المقدمة ياتالمعط على المقالمقدم فيما يتعلق بتكلفة النقل المحلي في الصين ومصر واألردن، استند  .29

ً  40طولها  قياسيةحاوية ل[ 2]الطرقي للنقل 2عامةال حاسبةال لةمن نفس اآل  المكان بين مسافة علىقدما

 . الموجودة 4في كل من البلدان الثالث والموانئ الرئيسية[ 3]الرئيسي 3السجاد نتاجإل الرئيسي

 فاتوراتبتكلفة النقل الدولي بين المغرب ومصر المتعلقة ب مذكورة أعالهال التقويماتتم دعم تقدير  .30

 .2015 خالل سنةمصر قامت بالتصدير نحو  عندما Aleptexالنقل التي قدمتها شركة 

ى النحو علالمقال  يف" مقدر للسجاد"" خروج من المصنع"بالتالي، فإن متوسط السعر عند التصدير . 31

 التالي:

  الصين

 26,39 (2يوان صيني/م) FOBتصديرسعر 

 0,11 (2يوان صيني/مالنقل الداخلي والتأمين ) ةتكلفتقويم ل

 26,28 (2يوان صيني/مالمصنع" ) خروج منالتصدير " عند سعرال
 

 مصر 

 ( 2لدرهم/م)ا CAFاالستيراد متوسط سعر  73,95

   2019(2جنيه مصري/مالدرهم/ ) صرفمتوسط سعر  0,5760

  (2)جنيه مصري/م CAF متوسط سعر االستيراد 128,39

 (2)جنيه مصري/متعديل تكاليف النقل الدولي والتأمين  3,07

 (2)جنيه مصري/موالتأمين  المحليتعديل تكاليف النقل  0,37
 (2)جنيه مصري/مالمصنع"  خروج منالتصدير " عند سعرال 124,95

 

 األردن  

 ( 2لدرهم/م)ا CAFاالستيراد متوسط سعر  94,85

   2019(2/مالدرهم/ دينار أردني) صرفمتوسط سعر  13,5780

  (2/مدينار أردني) CAF متوسط سعر االستيراد 6,99

                                                           
 يتعلق األمر ب "أسعار الشحن العالمية"1 

 يتعلق األمر ب "أسعار الشحن العالمية"2 

 بالنسبة لمصر " ومدينة رمضانيتعلق األمر ب "بكين وويهاي وتشينغداو بالنسبة للصين، وعمان بالنسبة لألردن، 3 

 اإلسكندرية بالنسبة لمصر"-يتعلق األمر ب "تشينغداو وتيانجين بالنسبة للصين، والعقبة بالنسبة لألردن، وبور سعيد والدخيلة4 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=ar&csId=58d09018-2151-4d41-921d-3bfbc3300e6f&usId=368aa355-8616-48f5-98c1-1e32bd5c3772&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2020%2F12%2F17%2016%3A55#_ftn2
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=ar&csId=58d09018-2151-4d41-921d-3bfbc3300e6f&usId=368aa355-8616-48f5-98c1-1e32bd5c3772&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2020%2F12%2F17%2016%3A55#_ftn3
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=ar&csId=58d09018-2151-4d41-921d-3bfbc3300e6f&usId=368aa355-8616-48f5-98c1-1e32bd5c3772&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2020%2F12%2F17%2016%3A55#_ftn4
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 (2/مدينار أردني)تعديل تكاليف النقل الدولي والتأمين  0,12

 (2/مدينار أردني)والتأمين  المحليتعديل تكاليف النقل  0,02

 (2/مدينار أردني)المصنع"  خروج منالتصدير " عند سعرال 6,10
 

  القيمة العادية .2.5

الصين المباعة في  5[5]متوسط أسعار التجزئة للسجاد على أساس القيمة العادية المقالقّدر مقدم  .32 

 المصنع". خروج من"العادية قيم اللحصول على من أجل ا هذه األسعار تقويماألردن. وقد تم وومصر 

 في االعتبار التعديالت التالية: المقالأخذ مقدم  .33 

الخروج وسطاء سلسلة التوزيع بين منجزة من طرف مجموع يقابل هوامش  %40هامش توزيع بنسبة     -

 نهائي؛لزبون  المصنع والبيعمن 

ل تقديرات تكاليف النقل التي تحص المحتسبة على أساس بما في ذلك تكاليف التأمين6تكلفة النقل المحلي    -

 حاسبة "أسعار الشحن العالمية"؛ للنقل عامة حاسبة آلة بواسطةعليها 

 القيمة المضافة المطبقة على كل بلد. على ضريبةال   -

 ،تهدفةلكل بلد من البلدان المسللسجاد بالنسبة المصنع"  خرج من" العادية قيمةال، فإن متوسط بالتالي .34

 على النحو التالي: المقالمقدر في 

 الصين 

 (2يوان صيني/م)بالتقسيط  السعر-متوسط السعر المحلي  125,03

 7القيمة المضافة على ضريبةالتعديل  16%

 (2يوان صيني/م) القيمة المضافة على ضريبةال يشمل ال سعر 107,78

  شبكة التوزيع تعديل هامش 40%

 (2يوان صيني/م)السعر بعد التعديل  76,99
 (2يوان صيني/م)والتأمين  الداخلي الشحنتعديل  0,35
 ( 2يوان صيني/م) "المصنعمن القيمة العادية "خرج  76,64

  

 مصر 

 (2)جنيه مصري/مبالتقسيط  السعر-متوسط السعر المحلي  233,80

 8القيمة المضافة على ضريبةالتعديل  14%

 (2)جنيه مصري/م القيمة المضافة على ضريبةال يشمل ال سعر 205,08

  التوزيع شبكة تعديل هامش 40%

 (2)جنيه مصري/مالسعر بعد التعديل  146,49
 (2جنيه مصري/م) والتأمين الداخلي الشحنتعديل  0,44

 (2جنيه مصري/م)" المصنعمن القيمة العادية "خرج  146,05

                                                           
سبة الن يمثل ما وهو ، صناعية أو تركيبية نسجية مواد من المصنوع السجاد سوى االعتبار في مقدم المقال يأخذ لم عادلة، مقارنة إجراءمن أجل 5 

 .بالمقال المشمولة البلدان من المغرب تجاه المستورد السجاد من الكبرى

 كل في السجاد إلنتاج الرئيسي المكان بين مسافة على( ST' 40) قدًما 40 قياسية لحاوية البري النقل التقدير هذاأخذ المقال في االعتبار بالنسبة ل6 

 دولة لكلبالنسبة  الرئيسيتين والمدينتين( لمصر بالنسبة رمضان مدينة، وألردنبالنسبة ل عمان، وللصينبالنسبة  وتشينغداو ويهايو بكين أي) بلد
 (.لمصر بالنسبة واإلسكندرية القاهرة، ولألردنبالنسبة  والزرقاء عمان، وللصينبالنسبة  وبكين شنغهاي أي) معنية

. 

 القيمة على ضريبةال معدل ارتفع التاريخ،خالل هذا . 2019 أبريلإلى غاية فاتح  ٪16 الصين في المضافة القيمة على ضريبةال معدل بلغ7 

 .٪16 بنسبة المقال احتفظ ، متحفظ نهج في. ٪13 إلى المضافة

 ”. 2016 لسنة 67. رقم المصري المضافة القيمة على ضريبةال قانون" المضافة القيمة على لضريبةراجع التشريع المصري ل8 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=ar&csId=58d09018-2151-4d41-921d-3bfbc3300e6f&usId=368aa355-8616-48f5-98c1-1e32bd5c3772&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2020%2F12%2F17%2016%3A55#_ftn5
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 األردن 

 (2/مدينار أردني)بالتقسيط  السعر-متوسط السعر المحلي   15,43

  9القيمة المضافة على ضريبةالتعديل  %16

 (2/مدينار أردني) القيمة المضافة على ضريبةال يشمل ال سعر  13,30

  شبكة التوزيع تعديل هامش %40

 (2/مدينار أردني)السعر بعد التعديل   9,50
 (2/مدينار أردني) والتأمين الداخلي الشحنتعديل   0,01
 (2/مدينار أردني)" المصنعمن القيمة العادية "خرج   9,49

 

 هامش اإلغراق .3.5

من  8المادة  وفقاً لمقتضياتالمقدمة في المقال  اإلغراقطريقة احتساب هامش قامت الوزارة بدراسة  .35

  المتعلق بتدابير الحماية التجارية. 15-09رقم  القانون بتطبيقالقاضي  2-12-645المرسوم رقم 

ي السعر عند التصدير فإجراء مقارنة بين متوسط القيمة العادية ومتوسط يتم هامش اإلغراق،  لتحديد-36

  .معنيبلد  لكل ةالمصنع" بالنسبنفس المستوى التجاري "خروج من 
 

 التالي: االحتساب على الشكل إجراء في المقال، شرع مقدم هكذا- 37
 

 الصين 

 )أ(( 2يوان صيني/م)  "المصنعمن متوسط القيمة العادية "خرج  76,64

 )ب(( 2يوان صيني/م)  "المصنعمن التصدير "خرج  عند سعرالمتوسط  26,28

 ب( -)أ)هامش اإلغراق 50,35

 ب(/ب -)أالنسبة المئوية بهامش اإلغراق  191,6
 

 

 

 

 

 مصر 

 )أ( (2)جنيه مصري/م  "المصنعمن ج ومتوسط القيمة العادية "خر 146,05

 )ب( (2)جنيه مصري/م  "المصنعمن التصدير "خرج  عند سعرالمتوسط  124,95

 ب( -)أ)هامش اإلغراق 21,10
 ب(/ب -)أالنسبة المئوية بهامش اإلغراق  16,9

 

 

 األردن 

 )أ( (2/مدينار أردني)  "المصنعمن متوسط القيمة العادية "خرج  9,49

 )ب( (2/مدينار أردني)  "المصنعمن التصدير "خرج  عند سعرالمتوسط  6,84

 ب( -)أ)هامش اإلغراق 2,65
 ب(/ب -)أالنسبة المئوية بهامش اإلغراق  38,8

 .% 191,6و % 16,9بين  نما بيصل عليها محمعدالت هوامش اإلغراق ال تقدر .38

  

ن أ تعتبر الوزارةوالوثائق الداعمة لها،  المقالفي  المقدمةالعناصر بعد دراسة  هأن إلى تجدر اإلشارة .39

 والقيمة العادية موضوعية وموثقة بما فيه الكفاية.السعر عند التصدير تقديرات 
 

                                                           
 9     taxes-. « https://taxsummaries.pwc.com/jordan/corporate/otherCf .» 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=ar&csId=58d09018-2151-4d41-921d-3bfbc3300e6f&usId=368aa355-8616-48f5-98c1-1e32bd5c3772&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2020%2F12%2F17%2016%3A55#_ftn7
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 . معلومات حول التهديد بالضرر الحاصل لقطاع اإلنتاج الوطني6

من  5منصوص عليه في المادة طبقا لما هو  مقدم المقال يطلب من الوزارة، أنإلى  ،اإلشارة تجب .40

تهدد بإلحاق ألنها  ة لتدابير مضادة لإلغراقاألرضياألغطية السجاد و بإخضاع واردات، 15-09القانون 

 . اإلنتاج الوطني مهم بقطاعضرر 
  

فق ما و المقالفي التي تمت إثارتها  ضررالبإلحاق  التهديدالمتعلق ب موضوعالوزارة بدراسة ال قامت-41

-645    من المرسوم 18و 21 نوالمادتي 15-09من القانون  13المادة هو منصوص عليه في مقتضيات 

12-2. 

 
  الصين ومصر واألردن ذات منشأتطور واردات السجاد  .1.6

الصين ومصر ذات منشأ  السجادواردات  فيأن هناك تزايدا  المقالفي  الواردةتبين المعطيات   .42 

 .السجادبشكل مطلق ومقارنة باإلنتاج واالستهالك الوطني من  واألردن
 

  :واردات السجاد واألغطية األرضية بشكل مطلقتطور         -

 2019 2018 2017 2الواردات بالم
 384 740 457 677 093 534 الصين
 735 673 913 423 934 267 مصر

 246 587 726 265 382 89 األردن
البلدان  ذات منشأإجمالي واردات السجاد 

 المستهدفة
891 409 1 367 095 2 001 365 

 المصدر: مكتب صرف 
 

غطية األفي واردات السجاد و واضحةالمغربي إلى حدوث زيادة  الصرفتشير إحصاءات مكتب  .43

 409 لتنتقل من، 2019-2017الفترة  خاللفي المائة  124+من الصين ومصر واألردن بنسبة  ةاألرضي

 متراً مربعاً. 2 001 365إلى  امربع مترا 891

 
  :مقارنة باإلنتاج واالستهالك الوطني من السجاد السجاد واألغطية األرضيةتطور واردات         -

2019 2018 2017   
المنتجين  من قبل ةاألرضياألغطية و مبيعات السجاد إجمالي 100 115 145

 (100=  2017 مؤشرالمحليين في المغرب)
 ةاألرضياألغطية و السجادإجمالي الواردات من  196 203 9 199 667 7 505 320 7

94 90 100 
 (100=  2017 مؤشر)المحلياالستهالك 

132 121 100 
 (100=  2017 مؤشر)المحلياإلنتاج 

 الصين ومصر واألردن ذات منشأإجمالي الواردات  409 891 095 367 1 365 001 2
حصة الواردات من الصين ومصر واألردن في االستهالك  100 170 239

 (100=  2017 مؤشرالمحلي)
حصة الواردات من الصين ومصر واألردن من اإلنتاج  100 127 171

 (100=  2017 مؤشرالمحلي)

 وبيانات مكتب الصرف  المقالالمصدر: 
 

ع حصة الواردات اارتفاستمرار  ،2017 سنةأنه اعتباراً من  المقالالواردة في  المعطيات أظهرت .44 

ن ملتنتقل  مقارنة باالستهالك المحليالصين ومصر واألردن  ذات منشأ ةغطية األرضياألو من السجاد
 نقاط. 10أكثر من بزيادة مشكلة ، 2019 سنة %18.02إلى  2017 خالل سنة 557%.
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 % 34.48من  مهم لتنتقل، ارتفعت حصة هذه الواردات من اإلنتاج المحلي بشكل الفترةنفس خالل  .45

 نقاط. 10وهو ما يمثل تغيراً إيجابياً بأكثر من  ،% 58.80إلى 

 
  المماثل الوطنيج وتأثير الواردات على أسعار المنت .6-2

 في متوسط سعر بيع السجاد المصنوع محليا. تنازليا منحنا المدلى بها في المقال معطياتتظهر  .46
 

 أسعارها مع أسعار الواردات من البلدان بمواءمةملزمة  قطاع اإلنتاج الوطنين شركة إ ،الواقع في .47

ها في صحتى تتمكن من بيع منتجاتها في السوق المحلية والحفاظ على حصذات المنشأ المعنية بالمقال 
 السوق.

 

، المذكورةخالل الفترة % 8بنسبة  لقطاع اإلنتاج الوطنيأسعار بيع أن تنخفض  ال بد عموما، كان. 48 

 أرباحها سلبية.، ظلت هوامش وموازاة مع هذا
 2017 2018 2019 

 (2)الدرهم/مقطاع اإلنتاج الوطني ة سعر بيع وحد

 (100=  2017 مؤشر) 
100 94 91 

 معطيات المقالالمصدر:
 

 بسبب انخفاض األسعار  ةاألرضياألغطية زيادة الطلب على واردات السجاد و .6-3

ذات إلى أن متوسط أسعار الواردات  2019-2017للفترة  بالمقالالمتعلقة  المعطياتتشير . 49

 أخرى. مصادرالصين ومصر واألردن أقل بكثير من أسعار السجاد من  منشأ

الصين ومصر واألردن وبين الواردات  ذات منشأراوح الفروق بين متوسط أسعار واردات السجاد تت. 50

 .% 39إلى  % 29أخرى من  مصادرمن 
 

   2017 2018 2019 
الصين ومصر  ذات منشأمتوسط سعر الواردات 

 (2)الدرهم م  واألردن
47 55 67 

من بلدان أخرى الواردة متوسط سعر الواردات 

 (2)الدرهم م
77 85 94 

 %29- %35- %39- المئوية  بالنسبة السعر فرق

 مكتب الصرف معطيات المصدر: 
 

متوسط أسعار الواردات من الصين  ارتفاع إلى أنه على الرغم من ليشير المقا على ذلك، عالوة. 51

 .2018- 2017خالل الفترة، إال أنه ظل دون أسعار الصناعة المحلية المعنيةومصر واألردن خالل الفترة 
 اضطرت ،موضوع إغراقالمستمر للواردات  النمو التصدي ومواجهة أجل من أنه، المقال الى شيري. 52

 متوسط إلى،2019لتصل خالل سنة  عنيةالم الفترة طوال سنة كل أسعارها خفض إلى المحلية الصناعة

 المعنية. الواردات متوسط من أقل سعر
 حالرب هوامش بتحقيق المحلية للصناعة يسمح ال األسعار في االضطراري االنخفاض هذا أن غير .53

  .لبقائها الالزمة
2019 2018 2017  

 (100=2017المؤشر) (2)الدرهم/مالوطني  اإلنتاجلقطاع  وحدةالسعر  100 117 143

 (2)الدرهم/م الصين ومصر واألردن للواردات من سعرالمتوسط  47 55 67

 (100=2017)المؤشر (%)فرق السعر  (100) (91) (74)

 وبيانات مكتب الصرف المقالالمصدر:    
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ً  أنه القول يمكن أعاله، الجدولين في الواردة األرقام إلى استناداً  .54  ارداتو أسعار مستوى النخفاض نظرا

 ترةالف في جاتوالمنت هذه على الطلب يزداد أن ن، انه محتمل جداواألرد ومصر الصين المنشأ ذاتد االسج
  .المقبلة

 
في الصين ومصر واألردن مما يؤشر إلى وجود احتمالية  المصدرينوجود طاقة فائضة من . 4.6

 نحو المغرب السجاد المنسوج آلياكبيرة لتصدير 

 جيةإنتا قدرة لديهم واألردن ومصر الصين في السجاد منتجي بأن موثق، أساس علىمقال، ال يبين. 55

 .المغربنحو  صادراتهم والسيما زيادةمما يمكنهم من  كبيرة
 

ً  تنتج ألنها العالم في للسجاد مصدر أكبر هي الصين أن إلى المقال بيانات تشير. 56  تجاوز يراً كب إنتاجا

 .2019خالل سنة  مربع متر مليون 980 المثال، سبيل على

 
 الصين أن على وينص ،2 متر مليون 436 ب المنسوج آلياالسجاد  من الصين صادرات المقال قدري. 57

 .للتصدير ةً موجه لسجادل هاإنتاج من 44 %أن ، حيثالتصدير نحو متجهة

 
 من  [0% - 5%] يمثل بالكاد المغربي االستهالك أن إلىمقال ال ريشي المغربية، السوقمع . مقارنة 58

 وقس اكتساح على قادرة الصين أن على يدل مما الصيني، المنسوج آلياالسجاد  لصادرات اإلجمالي حجمال
 .بسهولة المغربي السجاد

 
 وج آلياالمنسالسجاد  من كبيرة إنتاجية طاقة لديها مصر أن إلى لمقالا في الواردة البيانات تشير كما. 59

 .لتصديرنحو ا للسجاد إنتاجها من كبير جزء ه مع توجيهتطوير تواصل والذي

 
 اعفةلمض يخطط التصدير نحو موجهال األردن في السجاد منتجي أبرز أحد أن إلى ،كذلكلمقال اشير ي. 60

 .القريب المستقبل في إلنتاجيةا طاقته
 

 ةالقدر تستوعب أن يمكن المغرب غير أخرى أسواقا أن إلى تشير مؤشرات وجود عدم ليبرز المقا. 61

 مثل ،المعنية للبلدان مزايا توفر المغربية السوق بكونك، أوال، ذل لويفسر المقا .أعاله المذكورة الزائدة

ً  واألردن، بمصر هتربط التي واتفاقيات التبادل الحر القرب  بدأت ونيسيا،إند مثل البلدان، بعض بأن وثانيا
   .إليها موجهة تكون قد التي السجاد صادرات من للحد ةالتجاري الحمايةآليات  تستخدم

 
 نتاج الوطنيقطاع اإل على الواردات أثر .5.6

 طاقةال استعمال ونسبة . الطاقة واإلنتاج 1.5.6

 بين ما ٪ 21 بنسبة ارتفع الوطنية الصناعةقطاع  إنتاج أن أدناه الجدول في الواردة البيانات تبين. 62

 بعد اإلنتاج هذا انخفضثم  ،2019 في. مربع متر 000 إلى مربع متر000  من لينتقل ،2018و 2017

 .%6- ب ذلك

 :ب 2018 عام في اإلنتاج في الزيادة المقال يفسر. 63

 اضطروا نالذي األمد طويلة فترة منذ السجاد منتجو) المحلية السجاد سوق في المنافسين بعض نشاط وقف -

 لمنتجي يسمح أن شأنه من كان( الواردات في الهائلة الزيادة بسبب 2017 خالل سنة اإلنتاج وقف إلى

 منافسيهم؛ من السوق حصص بعض باسترجاع المتبقين السجاد
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 البيع سعر حساب على لإلنتاج األولوية إلعطاء الوطنية الصناعة قطاع قبل من اضطراري قرار -

 إلى تشغيلها بيج التي كبيرا استثمار تتطلب المنسوج آلياالسجاد  تنتج التي اآلالت ألن وذلك والربحية

 خلل؛ أي لتجنب حد أقصى

 بانخفاض سمحت والتي ،2018 سنة بداية في المغربية الحكومة وضعتها التي االنتقالية التعديل إجراءات -

 .الوطنية الصناعة قطاع منها استفاد والتي تركيا، من السجاد واردات في كبير

 .لوطنيا اإلنتاج لقطاع جيدة حالة الواقع في تعكس ال السجاد إنتاج في الزيادة بأن المقال يؤكد هكذا،. 64

2019 2018 2017  

114 121 100 
 الوطني )متر مربع( جقطاع اإلنتاانتاج 

 (100=2017)المؤشر 

 المقال بيانات: المصدر

 ومع. يةالمعن الفترة خالل مستقرة ظلت الوطني اإلنتاج لقطاع اإلنتاجية الطاقة أن أدناه الجدول يبين. 65

. 2019 في ليتراجع 2017 ب مقارنة 2018 في نقاط 9 بمقدار اإلنتاجية الطاقة استخدام معدل ارتفع ذلك،

 نفسها بابلألسو فإنها، وبالتالي، اإلنتاج، مستوى على سجلت التي التغيرات في االختالفات هذه وتعكس

ً تعكس  ال ،أعاله المذكورة   .الوطني اإلنتاج قطاع أداء في تحسنا

2019 2018 2017   

 (100=2017المؤشر ) مربع()متر  الطاقة اإلنتاجية 100 100 100

 (100=2017المؤشر ) مربع()متر اإلنتاج  100 121 114

 (100=2017)المؤشر  (%)استخدام الطاقة اإلنتاجية  نسبة 100 121 114

 لالمقابيانات  :المصدر   

 

 المبيعات ورقم المبيعات حجم .2.5.6

 و 2017 بين ٪9 بنسبة ارتفعتقد  الوطني اإلنتاج قطاع مبيعات حجم أن إلى أدناه البيانات تشير. 66

 .مربع متر 000 إلى للوصول 2018

 واردات من العادلة غير المنافسة عن الناجم السجاد مبيعات أسعار انخفاض أن إلى المقال يشير. 67

 .قليالً  إال ترتفع لم التي المبيعات، في الزيادة من حد اإلغراق

2019 2018 2017  

126 109 100 
)المؤشر  )متر مربع(سجاد لل الوطني اإلنتاجقطاع  حجم مبيعات

2017=100) 

 (100=2017)المؤشر الوطني )الدرهم(  جرقم مبيعات قطاع اإلنتا 100 103 115

 المقال بيانات :المصدر   

 السوق وحصة المبيعات أسعار . 3.5.6

 000 من 2019-2017 الفترة خالل تدريجيًا الوطني اإلنتاج قطاع مبيعات أسعار متوسط انخفض. 68

 .مربع متر/درهم 000 إلى مربع متر/درهم

 الصيني المنشأ ذات المغرقة السجاد واردات من لضغوط نتيجة هو االنخفاض هذا أن المقال يوضح. 69

 .واألردني والمصري

 في شاطهان الستمرار كافية أرباح بتحقيق الوطني اإلنتاج لقطاع المبيعات أسعار انخفاض يسمح لم. 70

 .صحيةال ظروفال ظل
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2019 2018 2017  

91 94 100 
)المؤشر  )الدرهم/متر مربع( متوسط سعر بيع الوحدة

2017=100) 

 المقالبيانات  :المصدر   

ً  زادت قد السوق في الوطني اإلنتاج قطاع أن أدناه الجدول يبين ذلك، إلى باإلضافة. 71  اللخ تدريجيا

 .نقاط 5 ب قدري إجمالي تغيير وهو ،2019 في 000 الى 2017في 000 من نتقللت المعنية الفترة

 ةالفتر خالل زادت قد السوق في الوطني اإلنتاج قطاع حصص أن من الرغم على أنه المقال يوضح. 72

 التي ق،اإلغرا لواردات السوقية الحصص حققته الذي التغير من بكثير أقل يظل تباينها أن إال المعنية،

 .2019 في 000 الى 2017في 000 منلتنتقل  نقاط 10 من بأكثر زادت

2017 2018 2019  

 (100=2017)المؤشر  الوطني للسجاد )متر مربع( اإلنتاجقطاع  حجم مبيعات 126 109 100

 (100=2017)المؤشر  )متر مربع( االستهالك الوطني 94 90 100

 (100=2017المؤشر )الوطني في السوق اإلنتاجقطاع حصة  134 121 100

 المقال ومكتب الصرف بيانات :المصدر   

 يةالسوق الحصص تستمر أن جداً  المرجح من أعاله، المذكورة التغيرات إلى بالنظر أنه المقال . يؤكد73

 إلنتاجا لقطاع السوق حصة متجاوزا جداً، القريب المستقبل في كبير بشكل النمو في المغرقة للواردات

 .الوطني

 والربحية اإلنتاج تكاليف .4.5.6

 بين %10 بةبنس انخفض قد الوطني االنتاج لقطاع اإلنتاج تكاليف متوسط أن إلى المقال بيانات تشير. 74

 .2019 في 000 الى 2017في 000 من 2019و 2017 سنتي

 بكسب وطنيال االنتاج لقطاع يسمح أن ينبغي كان اإلنتاج تكاليف في التخفيض هذا فإن المقال، . حسب75

 عم التكيف إلى للحاجة نظراً  ولكن. مريح اقتصادي وضع في يكون بأن له يسمح مما ربح أعلى هوامش

 طتهأنش على الحفاظ أجل من اإلمكان قدر بيعه أسعار خفض إلى الوطني قطاع اإلنتاج اضطر المنافسة،

 .اشرمب بشكل وربحيته هوامشهأدى إلى التخلي عن  مما في السوق، حصته وكذلك ومبيعاته اإلنتاجية

 2017 2018 2019 

 (مربع متر/  درهم) لقطاع اإلنتاج الوطني الوحدة إنتاج تكلفة متوسط
 (100=2017المؤشر )

100 96 90 

 المقالالمصدر: بيانات 

 .2019-2017ربحية سلبية خالل الفترة  الصناعة الوطنيةبالمثل، تظهر بيانات . 76

اع قط لم يتمكنالسجاد،  واردات إغراقمن  المشروعةإلى أنه في مواجهة المنافسة غير  المقاليشير . 77

 على المدى الطويل. قابلية النمو تحقيق أرباح كافية لضمان  من الوطنياإلنتاج 

 

2019 2018 2017  

 (100=  2017)المؤشر  )%( قطاع اإلنتاج الوطنيربحية نشاط  )100) )175) (7)
 المصدر: بيانات المقال   

 المخزون.5.5.6

ن. أوالً، على مرحلتي المعاينةخالل فترة  الوطنيقطاع اإلنتاج ، تغيرت مخزونات المقالوفقا لبيانات . 78

 . 2019 سنةفي  %54، ثم بزيادة قدرها 2018و 2017 سنتيبين  %33ض بنسبة اانخفب
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2019 2018 2017  
 (100=  2017)مؤشر (المربع مترمخزون الصناعة الوطنية )بالحجم   100 67 103
 (100=  2017)مؤشر من حيث القيمة )بالدرهم( مخزون الصناعة الوطنية 100 57 88
 (100=  2018)مؤشر المخزون حسب الحجمالتغير في  - 100 164
 (100=  2018)مؤشر التغيرات في المخزون حسب القيمة - 100 124

  المصدر: بيانات المقال   

 واألجور واإلنتاجية التشغيل.6.5.6

الل خإلى أنه على الرغم من زيادة مستويات اإلنتاج  الوطنيقطاع اإلنتاج تشير البيانات التي قدمها . 79

 فرص العمل. في زيادة المن  تتمكن الصناعة الوطنية، لم 2019و 2018 سنتيوالمبيعات في  2018 سنة

العاملين في  العشرين إلى 2017في عام  موظفي العشرين من المعاينةخالل فترة  قدرات التشغيلانخفض .80

 .2019و 2018عام 

 عشرين ، منالمراجعةخالل الفترة قيد  %4بنحو  الوطنيقطاع اإلنتاج انخفضت األجور التي وزعها . 81

 .2019 سنةمليون درهم في  عشرين إلى 0172 سنةليون درهم في م

2019 2018 2017  

ً  التشغيل 100 99 99  (100=  2017)مؤشر( )شخصيا
 (100=  2017)مؤشراألجور )درهم(  100 95 96
 (100=  2017)مؤشر (عامل/2)م عاملاإلنتاجية لكل  100 123 115

 المصدر: بيانات المقال    

 

. 2018في عام  عامل/2م XX إلى عامل/2م  XX ، من2018في عام  عاملاإلنتاجية لكل  ارتفعت. 82

نسبة على  الوطنيقطاع اإلنتاج من قبل فاظ تح، ومن أجل اال2019ونظراً النخفاض اإلنتاج في عام 

 .عامل/2م  XX لتصل إلى 2019، انخفضت اإلنتاجية في عام التشغيل

شيك، الضرر الوللتهديد بواألجور عامالن مميزان التوظيف إلى أن  المقالالمستوى، يشير  . في نفس83

الحفاظ على تستطع اال لم  الصناعة الوطنية، إال أن 2018حيث أنه على الرغم من زيادة اإلنتاج في عام 

أن تخلق فرص لها الفرصة للقيام باستثمارات من المرجح  ادون أن يكون لديه 2018منذ عام  اوظائفه

قد  ا. واالمرمن زيادة عدد موظفيه ايمنعه للصناعة الوطنية الذي هشال يحيل على الوضع عمل. وهذا

 . المغرقةيزداد سوءاً بسبب زيادة الواردات 

 

 السببية العالقة حولمعلومات  .7

راق وإغالصناعة الوطنية تعرض له تالضرر الذي التهديد بالعالقة السببية بين  الوزارةدرست . 84

 . يتطبيقه المن مرسوم 22والمادة  15-09من القانون  14الواردات وفقا للمادة 

هكذا، فإن العالقة السببية بين إغراق الواردات من الصين ومصر واألردن والتهديد بالضرر الذي . 85

 الصلة. اتهوجود أي عوامل أخرى يمكن أن تكسر هعدم في ظل قد ثبت  بالصناعة الوطنيةيلحق 

 انكماش الطلب أو التغير في أنماط االستهالك. 1.7

 2017تغيراً على مرحلتين في االستهالك الوطني، أوالً انخفاض بين عامي المقال تظهر بيانات . 86

 . 2019ثم زيادة في عام  2018و
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يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض واردات السجاد  2018أن انخفاض االستهالك في عام  المقاليذكر . 87

 . 2018عام  بدايةالتي فرضها المغرب في  التعديليةتدابير المن تركيا بعد تنفيذ 

عاني تي ذال التهديد بالضررالسبب في  هو ليس 2018، فإن انخفاض االستهالك في عام للمقالوفقاً . 88

 ال يواكب تطور الطلب.   األخيرةهاته تطور أسعار  كون ان لوطنيةالصناعة امنه 

هو  لمراجعةاخالل الفترة قيد  للصناعة الوطنيةبيع الهكذا، يُوضَّح أن االنخفاض التدريجي في أسعار . 89

 جراء إغراق الواردات وليس رد فعل على التغيرات في الطلب.من فقط نتيجة لضغوط 

 من بلدان أخرى آلياالمنسوج حجم وقيمة واردات السجاد  .2.7

 2019و 2017إلى أن الواردات من بلدان أخرى انخفضت بشكل حاد بين عامي  المقالتشير بيانات . 90

 %73إلى  %90. كما انخفضت حصتها من إجمالي واردات السجاد خالل هذه الفترة من %36بنسبة 

 في المائة.

ً  الوارداتت هذه من حيث القيمة، شهد. 91 المنسوج كبيراً في حصتها من إجمالي واردات السجاد  تراجعا

 .2019في عام  %79إلى  2017في عام  %93من ، آليا

أسعار واردات  مع مرتفعا مقارنة واردات السجاد من البلدان األخرىمتوسط أسعار  يضل باإلضافة،.92

   السجاد من الصين ومصر واألردن.

 (تر المربعـم)بال 2017 2018 2019

 من البلدان المستهدفة حجم واردات السجاد المنسوج اليا 409 891 095 367 1 365 001 2

 حجم واردات السجاد المنسوج اليا من بلدان أخرى  787 311 8 103 300 6 140 319 5

 السجاد المنسوج اليا إجمالي واردات 196 203 9 199 667 7 505 320 7

 المصدر: مكتب صرف     
 

2019 2018 2017   

67 55 47 
متر متوسط سعر الواردات من الصين ومصر واألردن )درهم/

 (مربع
 (تر مربعمتوسط سعر الواردات من بلدان أخرى )درهم/م 77 85 94

الصرف مكتب المصدر: بيانات     
 والمقال

 

 والمحليينالممارسات التجارية التقييدية للمنتجين األجانب . 3.7

ال يرتبط بأي ممارسة تجارية الصناعة الوطنية تعرض له تأن التهديد بالضرر الذي  المقاليؤكد . 93

 تقييدية بين المنتجين المحليين.

يُحتج بأن الممارسة التقييدية الوحيدة الموجودة في السوق والتي من شأنها أن تشكل تهديداً حقيقياً . 94

غراق باإل نمستوردوالالسعر المنخفض على نحو غير عادي الذي يقدمه هي  بالضرر للصناعة الوطنية

 لسجاد.ل

 بين المنتجين األجانب والمحليين وبين المنتجين المحليين أنفسهم المنافسة .4.7
 

صدراً بحيث ال تشكل م ومشروعة سليمةأن المنافسة بين المنتجين المحليين هي منافسة  المقاليؤكد . 95

 لصناعة الوطنية.العاملين بالضرر 
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عالوة على ذلك، يذكر أن عدداً من المنتجين المحليين اضطروا إلى وقف أنشطتهم بسبب المنافسة . 96

 من جراء إغراق الواردات. المشروعةغير 

 اإلنتاج تكنولوجيا تطور. 5.7

ال يُرجح بأي حال من األحوال أن يعزى لصناعة الوطنية مهم ل التهديد بحدوث ضرر، فإن للمقالوفقاً . 97

 . ج، ولكنه ناتج أساساً عن إغراق الوارداتوتسويق المنت بصناعة أوإلى أي تغيير في التقنيات المتصلة 

ذات مجهزة بآالت حياكة جديدة جداً  الصناعة الوطنيةإلى أن  المقالتشير المعلومات الواردة في . 98

 جانب. الت المنتجين األتقنيات معادلة آل

 لديها آالت حديثة وفعالة يتم صيانتها بشكل جيد وتجديدها بانتظام.  الصناعة المحليةفإن  ،لذلك. 99
 

 الوطنية لقطاعات اإلنتاجتصدير النتائج . 6.7

 .هكميتانخفاض مع  هانشاط تصدير ةيمحدود ةقطاعات اإلنتاج الوطنيمقال بيانات تظهر . 100

 قطاعهم بمإلحاق ضرر التهديد بلذلك، يُستنتج أن هذا النشاط المخفّض ال يمكن أن يكون سبباً في . 101

 اإلنتاج الوطني

2019 2018 2017   

175 20 100 
 (متر المربعصادرات السجاد )بال

 (100=  2017)مؤشر 

283 45 100 
 صادرات السجاد )بالدرهم(

 (100=  2017)مؤشر 
  المقالالمصدر: بيانات    

يُعزى أساساً إلى واردات  بالصناعة الوطنيةإلحاق ضرر التهديد بضوء ما تقدم، يُعتبر أن  وعلى. 102

 السجاد من الصين ومصر واألردن.

 استنتاج عام واقتراح .8

والوثائق الداعمة المرفقة به، وبعد استعراض  وموضعيتهواستناداً إلى المعلومات المقدمة في الطلب . 103

 دقة المعلومات وكفايتها، وفقاً لألحكام القانونية المعمول بها، يخلص إلى ما يلي:

 

المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لقبول  من حيث الشكل والمضمونالشروط  المقال يستوفي .1

 ؛المقال
لمنسوج اواردات السجاد  علىغراق مضاد لإلإجراء تحقيق الشروع في كافية لتبرير  المقالعناصر  .2

 الصين ومصر واألردن. ذات منشأ آليا

ن م المنسوج الياواردات السجاد  علىإجراء تحقيق مكافحة اإلغراق  الوزارةبناء على ذلك، تقترح . 104

 األردن والصين ومصر.

 


