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يــعـتــبـــــر طــلب فــتـــح الـتــحــقــيق مــقـــدمــــا من قــبــل
فـــــرع اإلنــتـــــاج الــــوطــــني أو بــاســمـه إذا كــــان مــدعــمــــا
مـن منتجW وطنـيW تشكــل منتجــاتـهم مجتمعة أكثــر
من 50% مــن اإلنـــتــــــاج اإلجـــمـــــالي لـــلـــمـــنـــتـــــوج اHـــمـــاثل
اHـنـتج من فـــرع اإلنـتـاج الـــوطـني اHـعـبــر عن مـسـانـدتــه

أو معارضته للطلب.

غـــيـــر أنه ال يـــتم فـــتح حتـــقـــيـق في حـــالـــة مـــا إذا كــان
اHـنـتـجون الـوطـنـيـون اHسـانـدون صـراحـة للـطـلب }ـثـلون
أقل من 25% من اإلنـــتـــاج اإلجـــمـــالـي لـــلـــمـــنـــتـــوج اHـــمـــاثل

اHنتج من فرع اإلنتاج الوطني.

اHاداHادّة ة 3 :  : بغض الـنظر عن أحـكام اHادّة 2 أعالهp }كن
السّلطـة اHكلّـفة بالتـحقيق اHـبادرة من تلقـاء نفسـها بفتح

حتقيق لتطبيق احلق ضدّ اإلغـراق.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـقـوم الــتـحــديـد بـوجــود الـتــهـديـد بــالـضـرر
الـكـبـيــر عـلى وقـــائـع فـعـلـيـــة ولـيس فـقط عـلى ادعــاءات
أو تــخـــمــيــنـــات. ويــجـب أن يــكـــون تــغــيـــر الــظـــروف الــتي
تخلق حـالــة يـسبب فيها اإلغراق ضـررا متوقعا ووشيك

احلــدوث.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : لـتـحـــديــد مـا إذا كـان هــنـاك تـهــديـد بـإحلـاق
ضــرر كـبــيــرp تـقــوم الـســلـطــة اHـكــلّـفــة بـالــتـحــقـيق بــفـحص

بعض العوامل مثل مــا يأتي :

- نسبـة النـمو اHـعتـبرة لـلواردات مـوضوع اإلغراق
عـلى مسـتوى الـسوق الـوطنـية والـتي تشـير إلى احـتمال

pارتفاع جوهري للواردات

- الـقــدرة الـكـافـيــة واHـتـوفــرة لـلـمــصـدر أو االرتـفـاع
الوشيك واجلوهـري لقدرة اHصدر التي تدل على احتمال
ارتـفـاع جـوهـري للـصـادرات مـوضـوع إغـراق نـحـو الـسوق
الـــوطــــنـــيــــة آخـــذة بــــعـــW اإلعــــتـــبــــار وجـــود أســــواق أخـــرى

pللتصدير قادرة على امتصاص الصادرات اإلضافية

- الــواردات اآلتـــيــة بــأســعــار قـــد تــؤدي إلى إضــعــاف
األسـعــــار الـداخــلـيــــة بـصــفـــة مــعـتـبــــرة أو مـنــع ارتـفـــاع
هـــذه األســـعـــــار بـــصــــفـــــة مـــعـــتــــبـــــرة قـــد يــــزيــــد من طـــلب

pواردات جـديـدة

- مخـزون اHنتـوج مـوضـوع التحقــيق.

ال يــــشــــكل أحــــد هــــذه الــــعــــوامـل بــــالــــضــــرورة قــــاعـــدة
Wـأخـوذة بـعHلـكن مـجـمـوع الـعـوامـل ا pأسـاسـيـة لـلـتـحـديـد
االعــتـــبــار يــجـب أن تــؤدي إلى االســـتــنــتـــاج بــأن صــادرات
أخــرى مـوضــوع إغـراق هي وشــيـكــة احلـدوثp وبــأن ضـررا

كبيرا قد يقع إذا لم تتخذ إجراءات احلماية.

فــبـرايـر قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1428  اHـوافق   اHـوافق 3 فــبـرايـر 
ســنــــة ســنــــة p  2007 يــحـــدp يــحـــدّد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيمد كــيــفـــيــات وإجــراءات تـــنــظــيم

التحقيق في مجال تطبيق احلق ضد اإلغراق.التحقيق في مجال تطبيق احلق ضد اإلغراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التّجارة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-04 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق
بــالــقـــواعــد الـــعــامّـــة اHـــطــبّـــقــــة عــلـى عــمــلـــيــات اســـتــيــــراد

pالبضــائع وتصديـرهــا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pالّذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

pركزية في وزارة التّجارةHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-222 اHؤرّخ
في 15 جــــمـــــــادى األولى عــــــام 1426 اHــــوافق 22 يـــــونــــيـــــو
سنــة 2005 الّـذي يحــدّد شــروط تنفـيذ احلق ضدّ اإلغراق

pوكيفياته

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 05-222  اHــؤرّخ في 15 جـــمـــــادى األولى
pــذكــور أعالهHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2005 واHعــام 1426 ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقــــــرار إلى حتــــديــــد كـــيـــفـــيـــات وإجــراءات
تـنـظـيم الــتـحـقــيق في مـجـــال تـطـبـيق احلق ضـدّ اإلغــراق

اHؤقت والنهــائي.

2 : : ال يـفتح الـتحـقـيق اHذكـور في اHادّة األولى اHاداHادّة ة 
pــــكـــــلّــــفــــة بـــالــــتّــــحــــقــــيقHإالّ إذا أثــــبــــتت الــــســــلــــطــــة ا pأعاله
اHــنـصـــوص عــلـيــهـــا في اHـادّة 3 مـن اHـرســـوم الـتّـنــفـيـذيّ
رقـم 05-222 اHـــــــــؤرّخ في 15 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1426
اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة 2005 واHـذكــور أعالهp أن الــطـلب
قد قـدم من قبل فـرع اإلنتاج الـوطني أو بـاسمهp معـتمدة
WـنتـجHفي ذلك عـلى دراسـة درجة مـسانـدة أو مـعارضـة ا

الوطنيW للمنتوج اHماثل لطلب فتح التحقيق.
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11 :  : خالل فـــتــــرة دراســـة الــــطـــلب اHــــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
علـيها في اHادّة 9 أعالهp ترسل استمـارة أسئلة Hـتطلبات
الـتـحــقـيق إلى كـل األطــراف اHـعـنـيـة يـحـدّد شـكـلـهـا �ـقـرّر

من الوزير اHكلّف بالتّجارة اخلارجيّة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :  : فـي حـــــالــــــة رفض طــــــرف مـــــعـــــنـي تـــــقـــــد�
اHـعـلـومـات الـالّزمـــة أو لم يـقـدمـهـا في اآلجـــال اHـعـقـــولــة
pأو يـســبب إعــاقـة مـجــريـات الــتـحــقـيق بــصـفــة مـلــمـوســـة
تقـــام التـحـديــدات األولـيــة والـنهـائيـةp إيجـــابيــة كـانت

أم سلبيةp على أساس اHعطيات الوضعية اHتوفرة.

pــــــادّة ة 13 :  : }ـــــــنح أجـل مـــــــدتـه ثـالثــــــون (30) يـــــــومــــــاHــــــاداHا
لــــلــــمــــصـــــدرين واHــــنــــتــــجــــW األجــــانـب ابــــتــــداء من تــــاريخ
حــصـولــهم عــلى اســتــمــارة األسـئــلــة اHــذكــورة في اHـادّة 11
أعالهp لإلجــابـــة عــلى اسـتــمــارة األسـئــلـــــة اHــسـتــعـمــلـــــــة
فـي حتقـيق قابـل لتـطبـيق احلق ضـدّ اإلغراق. ويـؤخذ كــل
طـلب لـتـمـديـد هـذا األجـــل بـعـW االعـتـبـار قـانـونـاp شـــرط

أن يكون الطلب معلّال.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : كل اHـــعـــلـــومــات ذات الـــطـــابع الـــســريp أو
اHــــقـــدمــــة في إطــــار ســـريp تــــكـــون عــــلى أســــاس األســـبـــاب
اHـقــدمـة مــحل مــعـاجلــة بـهــذه الـصــفـة من الــسـلــطـة اHــكـلّــفـة
بـــالـــتـــحــقـــيق. وال }ـــكن إفـــشـــاء هـــذه اHــعـــلـــومــات دون إذن

الطــرف الّذي قدمها.

}ـــــــــكــن أن يـــــــــطــــــــلـب مـن األطــــــــــراف الــــــــتـي قـــــــــدمت
pتـقـــد� ملـخص غـيـر ســري pمعـلـومـات ذات طـابـع ســري
أو في حــالــــة مــــا إذا تــعـــــذر عــلى هــــذه األطــــراف تــقــــد�
هــذا اHــلــخص يــتـعــW عــلــيـهــا تــقـد� األســبــاب الــتي حتـول

دون ذلك.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : �ـــجــرد فـــتح الــتـــحـــقــيقp تـــقــوم الـــســلـــطــة
اHـكلّـفـة بالـتـحقـيق بـإبالغ اHـصدّرين اHـعـروفW وسـلـطات
الــبــلـــد اHــصــدّر وكــذا األطـــراف اHــعــنـــيــةp بــالــنـص الــكــامل
لــــلـــــطــــلب اHـــــذكــــــور في اHــــادّة 2 أعالهp بــــشــــــرط حــــمــــايــــة
اHـعـلـومـات ذات الـطـابع الـسـريp كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه
في اHادّة 14 أعاله ويوضع حتت تصــرف األطراف اHعـنية

األخرى التي يهمها األمرp متى طلبت ذلك.

pـــكــــلّــــفـــة بــــالــــتّــــحـــقــــيقHــــادّة ة 16 :  : }ـــكـن الـــســــلــــطــــة اHــــاداHا
وبــالـتــنــســيق مـع الــسـلــطــات اخملــتــصــة لــلــبــلــدان اHــصـدّرة
اHـعــنـيــةp الــقـيــام بـتــحـقــيـقــات بـعــW اHـكــان لـدى مــصـدّري
ومـنـتــجي هــذه الـبـلــــدانp طـبـقــا لإلجـراءات اHــعـمـول بـهـا

في هـذا اجملــال.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : ال يـتم اإلعالن عن طـلـب فـتح حتـقـيق إالّ إذا
اتخذ قرار بفتح التحقيق.

بـــعــد تـــلـــقي الـــطـــلب اHـــدعم �ـــســـتـــنــدات وقـــبل فـــتح
الـتـحـقـيـق يـتم تـبـلـيـغ األطـراف اHـعـنـيــة طـبـقـا لإلجـراءات

اHعمول بها في هذا اجملال.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــتـضــمن طــلب فــتح الــتــحـقــيق مــعــلــومـات
حـول النقـاط اآلتيــة :

- هـويـة صاحـب الـشـكـوى والتـعـريـف بـحجـم وقـيـمة
اإلنـــتـــاج الـــوطــــني لـــلـــمـــنــــتـــوج اHـــمـــاثل يــــقـــدمـــهـــا صـــاحب
الـــشـــكـــوى. في حــــالـــة تـــقـــد� الـــطـــلـب بـــاسم فـــرع اإلنـــتـــاج
الـــوطـــنيp يـــحــــدد الـــطـــلب الـــفـــرع الــــذي ¯ تـــقـــد� الـــطـــلب
Wالــوطــنــيـ WــنــتـجــHبــاســمه مع قــائــمــة بـأســمــاء جــمــيع ا
Wاحملـــلـــيــ WـــنـــتــجـــHـــمـــاثــل (أو جـــمـــعــيـــات اHلـــلـــمـــنــتـــوج ا
للمنتوج اHماثل) ويقدم تعريف في حدود اإلمكان بحجم
وقــيــمــة اإلنــتــاج الــوطــني لــلــمــنــتـوج اHــمــاثـل الـذي }ــثــله

هؤالء اHنتجون.
- وصف كــامــل لـلـمنـتـوج مــوضـــوع اإلغـراق وبـلــد
أو بـلـــدان اHنـشـأ أو التـصـديـر اHـعـنيـة وهويـة كل مـصدّر
WـعــروفـHأو مــنـتـج أجـنــبي مـعــروف وقــائـمــة األشـخــاص ا
بـــاســــتـــيــــــراد اHـــنـــتـــــوج اHـــعــــني واHـــعــــلــــومــــات اخلــــاصـــــة

بأسعــار بيعــه.
- معلومـات حول تطوّر حـجم الواردات التي تشكل
مـــوضـــوع إغـــراقp ومـــفـــعـــول هـــذه الـــواردات عـــلى أســـعـــار
اHـنتوج اHمـاثل في السوق الوطـنيةp وتأثـيرها على فرع
اإلنتاج الوطني اHوضحة عن طريق العناصر واHؤشرات

ذات التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع.

اHاداHادّة ة 8 :  : }كن أن تـطـلب السـلطـة اHـكلّـفة بـالـتحـقيق
بـــطـــلب مـــعـــلل قـــانــونـــاp من أيّ طـــرف مـــعــنـيp مــعـــلـــومــات

إضافية.

اHاداHادّة ة 9 :  : تقـوم السلـطــة اHكــلّفـة بـالتحقـيق بدراسة
صـــــحــــــة عـــــنــــاصـــــــر األدلــــــة اHـــــقــــدمـــــــة في الـــــطـــــلب وذلك
لتحـديـد مدى كـفـايـة هـذه األدلــة لتبـريـر فتح التحقيق

أو عـدم فتحـه.
ال تـــتـــجــــاوز فـــتــرة دراســـــة طـــلب فـــتــح الــتـــحـــقــيق
خــــمــــســــــة وأربــــعـــــW (45) يــــــومـــــــا ابـــــتـــــــداء مـن تـــــــاريخ

استالم الطلب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : يــــــتم تــــــبـــــلـــــيــغ كـــل األطـــــراف اHـــــعــــــنـــــيـــــة
بـالتـحقيق الـقابل لـتطـبيق احلق ضـدّ اإلغراق بـاHعـلومات
الـتـي تـطــلــبــهــا الـســلــطــة اHــكـلّــفــة بــالــتـحــقــيق وتــمــنح لــهـا
إمـكــانـيــــة تـقـد� عـنـاصــر اإلثـبــــات الـتي تـــراهـــا مـفـيـدة

في التحقيق اHعني كتابيا.
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هوامش اإلغراق الفرديـة Hصدري ومنتجي البلد اHصدر
اHـعني الـذين لم يسـبق لهم تـصديـر اHنـتوج نـحو الـسوق

الوطنية خالل فترة التحقيق.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : ال يـشــرع في إعـادة الــفـحص إالّ بـعــد قـيـام
هـؤالء اHصدرين واHـنتجW بـإثبات عـدم وجود عالقة بأي
من مـصـدري أو مـنـتـجي الـبـلـد اHـصـدر اخلـاضـعـW حلـقـوق

ضدّ اإلغراق اHطبقة على اHنتوج.

اHاداHادّة ة 19 :   :  }كن الـسلـطات تعـليق التـقيـيم اجلمركي
و/ أو طــــلب ضـــمـــانـــات لــــلـــعـــمل تـــســـمـحp في حـــالـــة مـــا إذا
تــوصــلت عــمــلــيـة إعــادة الــفــحص إلـى حتــديــد وجـود فــعــلي
pWــــعـــنــــيـــHــــصــــدرين اHوا WــــنـــتــــجـــHلإلغــــراق من طــــرف ا
بـاســتـيــفـــاء حـقــــوق ضـدّ اإلغــــراق بـأثــــر رجـــعـي ابـتــداء

من تاريخ بدء إعادة الفحص.

اHــــــاداHــــــادّة ة 20 :  : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلــــــــريــــــدة
الـــرّســــمـــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ}ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 مـــحـــرّم عـــام 1428 اHــوافق 3
فبـرايـر سنة 2007.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

اHــــااHــــاددّةة  17 : :  عــــنــــد خــــضــــوع مــــنــــتــــوج مــــا في الــــســــوق
الــوطــنــيـة حلــقــوق ضـدّ اإلغــراقp تــبـاشــر الــسـلــطــة اHـكــلّــفـة
Wبــالـــتــحــقـــيق وفي أدنى اآلجـــال بــإعــادة الـــفــحص لـــتــعــيــ

تتم عملية إعادة الفحص بإجراءات مستعجلة.


