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٢٠٢٠ سنة أغسطس ٥ فى )تابع( ١٧٣ العدد – الوقائع المصریة ٢

 مجهورية مصر العربية
  وزارة التجارة والصناعة

  قطاع المعالجات والحماية التجارية
  ٢٠٢٠لسنة ) ٦(إعالن رقم 

ة من صنف قرمكافحة اإلغراق ضد الواردات المغبشأن بدء إجراءات تحقيق 
  ذات منشأ أو المصدرة) الفيروسيليكون(خالئط من حديد 

   وروسيا االتحاديةمن جمهورية الصين الشعبية والهند
 بشأن حماية االقتصاد القـومى مـن        ١٩٩٨ لسنة   ١٦١طبقًا ألحكام القانون رقم     

الـصادرة  اآلثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية والئحته التنفيذيـة           
   وتعديالته ويشار إليها فيما بعد بـ الالئحة؛١٩٩٨ لسنة ٥٤٩ رقم  الوزارىبالقرار

 على توصية اللجنـة  ٢٨/٧/٢٠٢٠ التجارة والصناعة بتاريخ ة وزير وافقت السيدة 
) ١٠(االستشارية بإعالن بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية ووفقًا ألحكـام المـادة             

من الالئحة، وذلك على ضوء النتائج التى توصل إليها قطـاع المعالجـات التجاريـة               
 ".سلطة التحقيق"ويشار إليه فيما بعد بـ 

   : اإلجراءات-أوالً 
 شكوى مؤيدة مـستنديا مـن الـشركة         ٥/٧/٢٠٢٠تلقت سلطة التحقيق بتاريخ     

، تـدعى  " الصناعة المحلية"ويشار إليها فيما بعد بـ ) إفاكو(المصرية للسبائك الحديدية   
 ةذات منشأ أو مـصدر    ) الفيروسيليكون(فيها  أن الواردات من صنف خالئط من حديد          

تحادية ترد بأسعار مغرقة وتُسبب ضررا ماديا للـصناعة         االمن الصين والهند وروسيا     
  .المحلية

قامت سلطة التحقيق بقبول وتسجيل الشكوى بعد فحص دقة وكفاية البيانات التى            
تحادية ر سفارات الصين والهند وروسيا اال      تم إخطا  ٢٢/٧/٢٠٢٠وردت بها، وبتاريخ    

 .بالقاهرة بقبول الشكوى 
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 بعـرض تقريرهـا علـى اللجنـة      ٢٢/٧/٢٠٢٠يخ   سلطة التحقيق بتـار    قامت
 التجارة والصناعة التخاذ    ةاالستشارية والتى قامت بدورها برفع توصيتها للسيدة وزير       

  .إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية 
الصناعة المحلية -اثاني :  

بائك ية للـس  رالصناعة المحلية التى تقوم بإنتاج المنتج المثيل هى الشركة المـص          
 مـن إجمـالى الـصناعة    ٪٨٥ وتمثل الصناعة المحلية ويمثل إنتاجها    )إفاكو(ة  يالحديد

  .من الالئحة ) ١٩(المحلية ، وفقًا ألحكام المادة 
  : المنتج المعنى - اثالثً

  ).الفيروسيليكون(خالئط من حديد 
 Ferro Silicon (Fe Si): اسم المنتج باللغة اإلنجليزية

  :لبنود الجمركية التالية من التعريفة الجمركية المنسقة يخضع المنتج المعنى ل
72 02 29 - 72 02 21 

  : فترة التحقيق - رابعا
  ٣١/١٢/٢٠١٩ حتى ١/١/٢٠١٩  من:فترة التحقيق فى اإلغراق 
  ٣١/١٢/٢٠١٩ حتى ١/١/٢٠١٧من : فترة التحقيق فى الضرر

  : دعاء باإلغراقاال - خامسا
دعائها باإلغراق على مقارنـة أسـعار التـصدير         استندت الصناعة المحلية فى     ا

للمنتج محل التحقيق من كل من الصين والهند وروسيا االتحادية إلى مصر مع أسـعار             
البيع بالسوق المحلى فى تلك الدول عند نفس المستوى التجارى، وأسفرت هذه المقارنة             

  .رمن سعر التصدي) ٪٢(غراق ال يمكن إغفالها يزيد عن إعن وجود هوامش 
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  : دعاء بالضررالا - سادسا
دعت الصناعة المحلية أن الواردات المتزايدة بصورة مطلقة وبصورة نسبية من           ا

الدول محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وسببت ضررا ماديا للصناعة المحليـة تمثلـت       
  :مظاهره فيما يلى 

 .وجود فرق سعرى بين المنتج المحلى والمنتج المستورد 

 . البيع المحلى سعارأانخفاض فى 

 .زيادة التكلفة بالنسبة لسعر البيع مع عدم القدرة على زيادة األسعار 

 .انخفاض المبيعات للصناعة المحلية 

 .انخفاض اإلنتاج 

 .انخفاض معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية للصناعة المحلية 

 .انخفاض عدد العاملين 

 .انخفاض اإلنتاجية 

 . االستثمار ل العائد علىدانخفاض مع

 .انخفاض التدفقات النقدية 

 . ربح الوحدة متوسطانخفاض 

 .زيادة المخزون 

  : قوائم األسئلة وجمع المعلومات - سابعا
من أجل الحصول على المعلومات الضرورية ، فإن سلطة التحقيق سـوف تقـوم        

لمعروفين وغير ا ( األجانب المعروفين،    نبإرسال قوائم األسئلة إلى المنتجين والمصدري     
  . ) سفاراتهم بالقاهرةخاللمن 

كما سيتم إرسال قوائم األسئلة إلى الصناعة المحليـة والمـستوردين المعـروفين             
  .للمنتج محل التحقيق 
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على أنه يتعين على األطراف غير المعروفة لـسلطة التحقيـق مـن المنتجـين               
فـسهم لـسلطة    ألجانب ومستوردى المنتج محل التحقيق أن يعلنوا عن أن        اوالمصدرين  

 يوما من تـاريخ     ٣٠التحقيق للحصول على نسخة من قوائم األسئلة وذلك فى غضون           
ى يتمكنوا من تقديم ردودهم فى التوقيتـات الزمنيـة   ر اإلعالن بالوقائع المصرية حت    نش

  .المحددة 
 قوائم األسئلة لسلطة التحقيق فـى  ىكما يتعين على كافة األطراف تقديم الردود عل  

  . من تاريخ االستالم ام يو٣٧غضون 
  : أسلوب العينة - ثامنًا

من الالئحة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسـلوب العينـة            ) ٢٤(وفقًا للمادة   
  .سواء فى حالة وجود عدد كبير من األطراف المعنية أو من المنتج المعنى 

  : المنتجين األجانب/ استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمصدرين ) أ(
أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريا اللجـوء إلـى              من  

المصدرين األجانب أو من يمثلهم مـن        / أسلوب العينة ، فإن جميع المنتجين     
الناحية القانونية مطالبون باالتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومـات التاليـة       

يخ نشر اإلعـالن     يوما من تار   ٣٠الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وذلك خالل       
  .بالوقائع المصرية 

االسم والعنوان والبريد االلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكـن           
 .االتصال به 

للمنتج المعنى الذى تقوم الـشركة المعنيـة        المبيعات بالكمية والقيمة وذلك بالنسبة      
 ٣١/١٢/٢٠١٩ حتى ١/١/٢٠١٩بتصديره إلى مصر فى الفترة من 
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 بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج المعنى الذى تقوم الشركة المعنية ببيعه فى            المبيعات

 ٢٠١٩/ ٣١/١٢ حتى ١/١/٢٠١٩السوق المحلى للدول المشار إليها فى الفترة من 

  .األنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج المعنى 

  قوم باإلنتـاج والبيـع     األسماء واألنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية والتى ت       

 .وذلك بالنسبة للمنتج المعنى ) يهماأتصدير وسوق محلى أو (يهما أأو 

  أى معلومات أخرى ذات صلة والتـى مـن شـأنها مـساعدة سـلطة التحقيـق                 

 .فى عملية اختيار العينة 

  وبتقديم كافة البيانات المشار إليها فهذا يعنـى موافقـة الـشركة علـى إمكانيـة                

أن تشملها العينة وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتـضى ضـمنًا                 

  التحقـق الميدانيـة ، وإذا مـا عبـرت الـشركة      الرد على قوائم األسئلة وقبول زيارة     

عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعـاون مـع                 

  .سلطة التحقيق 

/ العينة بالنسبة للمـصدرين    علومات التى تعد ضرورية الختيار      للحصول على الم  

المنتجين األجانب ، فإنه يجوز لسلطة التحقيـق االتـصال بـأى اتحـادات معروفـة                

  . التحقيق محل  فى الدولةالمنتجين/ للمصدرين 

  : استخدام أسلوب العينة للمستوردين)ب(

ـ       روريا اللجـوء  من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد مـا إذا كـان ض

 أو من يمثلهم من الناحية القانونية       المستوردينإلى أسلوب العينة ، فإن جميع       
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مطالبون باالتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم         

ـ         ٣٠أو شركاتهم وذلك خالل      الن بالوقـائع    يوما مـن تـاريخ نـشر اإلع

  .المصرية

ترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكـن        لكاالسم والعنوان والبريد اإل   
 .االتصال به 

 داخل السوق المصرى فـى  يإجمالى كمية وقيمة مبيعات الشركة من المنتج المعن       
 ٣١/١٢/٢٠١٩ حتى ١/١/٢٠١٩الفترة من 

 ٢٠١٩/ ٣١/١٢ حتى ١/١/٢٠١٩الفترة من إجمالى عدد العاملين خالل 

  .  ي المنتج المعنأنشطة الشركة فيما يخص
حجم الواردات بالكمية والقيمة بالجنيه المصرى التى قامت الـشركة باسـتيرادها            

 حتـى   ١/١/٢٠١٩ألغراض إعادة البيع داخل السوق المـصرى فـى الفتـرة مـن              
٣١/١٢/٢٠١٩ 

يهما وذلـك   أأنشطة جميع الشركات المعنية والتى تقوم باإلنتاج والبيع أو          وأسماء  
  .يبالنسبة للمنتج المعن

سلطة التحقيق فى عمليـة    ذات صلة والتى من شأنها مساعدة        ات أخرى أى معلوم 
 .اختيار العينة 

وبتقديم جميع المعلومات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانيـة أن              
تشملها العينة وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضى الـرد علـى                 

تحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتهـا           قوائم األسئلة وقبول زيارة ال    
  .فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق 
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للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية الختيار العينة بالنسبة للمستوردين ،           
  .وردين فإنه يجوز لسلطة التحقيق االتصال بأى اتحادات معروفة للمست

  : االختيار النهائى للعينات) ج(
يتعين على جميع األطراف المعنية التى ترغب فى تقديم أى معلومـات ذات             

  .صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقوم بذلك خالل الفترة الزمنية المحددة 
ويمكن لسلطة التحقيق أن تقوم باالختيار النهـائى للعينـات بعـد التـشاور مـع              

  .نية التى أبدت استعدادها ألن تشملها العينة األطراف المع
يتعين على الشركات التى تشملها العينة أن ترسل الردود على قوائم األسئلة خالل             

  .ها أن تتعاون مع سلطة التحقيق يالفترة الزمنية المحددة فى هذا اإلخطار كما يتعين عل
ند فـى نتائجهـا     وفى حالة عدم وجود تعاون كاٍف، يجوز لسلطة التحقيق أن تست          

  .على أفضل البيانات المتاحة 
  : عقد جلسات االستماع - تاسعا

من الالئحة فإنه يجوز عقد جلسات استماع بمقر سـلطة          ) ٢٥(طبقًا ألحكام المادة    
التحقيق لكافة األطراف المعنية واألطراف األخرى ذات المـصلحة لعـرض آرائهـم             

التحقيق يتـضمن األسـباب المحـددة       وتقديم حججهم شريطة تقديم طلب كتابى لسلطة        
لطلب االستماع على أن تعلن األطراف المعنية واألطراف األخرى ذات المصلحة عن            

 يوما من تاريخ نـشر هـذا اإلخطـار         ٢١رغبتها فى عقد الجلسات وذلك فى غضون        
  .بالوقائع المصرية 

  : زيارات التحقق الميدانية - عاشرا
الئحة يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقـق  من ال) ٢٦(طبقًا ألحكام المادة  

لألطراف المعنية فى مقارهم للتحقق من دقة المعلومات المقدمة والحـصول علـى أى              
  .معلومات وبيانات إضافية أخرى يستلزمها التحقيق 
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  : التوقيتات الزمنية -  عشرأحد
  المعلومـات  من أجل الحصول على معلومات عن الفترة الزمنية المحددة لتقـديم            

إلى سلطة التحقيق واستخدام أسلوب العينة وعقد جلسات االسـتماع يـتم االسترشـاد              
  .المذكورة فى هذا اإلعالن ) ٩،٨،٧(بالبنود 

  : عدم التعاون -  عشرثانى
فى حالة رفض أى  طرف من األطراف المعنية تقديم البيانات المطلوبة أو عـدم               

لذى من شأنه إعاقـة مـسار التحقيـق ، أو تقـديم     تقديمها فى المهلة المحددة ، األمر ا   
بيانات غير دقيقة أو مضللة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق استخالص النتائج وفقًا ألفضل              

  .من الالئحة ) ٣٥(والمادة ) ٢٧(البيانات المتاحة لديها وفقًا لنص المادة 
  : الملف العام - ثالث عشر

كافة المعلومات غير الـسرية ذات الـصلة       تُتيح سلطة التحقيق أثناء فترة التحقيق       
التى تقدمها األطراف المعنية وذلك من خالل ملفها العام وتُتاح هذه المعلومـات لكافـة           
  األطراف ذات المصلحة بمقـر سـلطة التحقيـق بالقـاهرة وذلـك حتـى صـدور                 

  .القرار النهائى
  : اإلجراءات المؤقتة - رابع عشر

مـن  ) ٤٤(راءات مؤقتة وفقًا ألحكام المـادة       قد تلجأ سلطة التحقيق إلى فرض إج      
  .الالئحة 
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  :عنوان المراسلة 
  وزارة التجارة والصناعة 

  قطاع المعالجات والحماية التجارية
   الدور التاسع- البرج السادس -براج المالية أ

   جمهورية مصر العربية- القاهرة - مدينة نصر -ش امتداد رمسيس 
  ينى إبراهيم السج/ عناية األستاذ

  رئيس قطاع المعالجات والحماية التجارية
  ٠٠ ٢٠٢ - ٢٣٤٢٢٤٧٩: تليفون 
  ٠٠ ٢٠٢ - ٢٣٤٢٠٧٨٤: فاكس 
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