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  اتفاق بشأن تطبيق املادة السادسة من االتفاقية

  1994العامة للتعريفات والتجارة 

  :يتفق األعضاء هنا على ما يلي  

  اجلزء األول

  املادة األوىل 

  املبادئ

 1994ال تطبق إجراءات مكافحة اإلغراق إال يف الظروف املنصوص عليها يف املادة السادسة من اتفاقية جات   

لسادسة من اتفاقية جات ا وجتري وفقا ألحكام هذا االتفاق والنصوص التالية حتكم تطبيق املادة )1( وبعد حتقيقات تبدأ

  . بقدر ما يتخذ إجراء ما مبقتضى تشريعات أو لوائح مكافحة اإلغراق1994

  2املادة 

  حتديد وجود اإلغراق

ة بلد ما بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر  يف مفهوم هذا االتفاق يعترب منتج ما منتج مغرق، أي أنه أدخل يف جتار2-1

تصدير املنتج املصدر من بلد إىل آخر أقل من السعر املماثل، يف من جمرى التجارة العادية، للمنتج املشابه حني 

  .يوجه لالستهالك يف البلد املصدر

حيثما ال لي للبلد املصدر، أو  حيثما ال تكون هناك مبيعات ملنتج مشابه يف جمرى التجارة العادي يف السوق احمل2-2

تسمح هذه املبيعات مبقارنة صحيحة بسبب وضع السوق اخلاص أو اخنفاض  حجم املبيعات يف السوق احمللي 

، يتحدد هامش اإلغراق باملقارنة بسعر مقابل ملنتج مشابه عند تصديره لبلد ثالث مناسب، )2(للبلد املصدر 

ع، ومقارنة بتكلفة اإلنتاج يف بلد املنشأ مضافا إليها مبلغ معقول مقابل بشرط أن يكون هذا السعر معربا للواق

  .تكاليف اإلدارة والبيع والتكاليف العامة وكذلك األرباح

 ال جيوز اعتبار مبيعات املنتج املشابه يف السوق احمللي للبلد املصدر أو املبيعات لبلد ثالث بأسعار تقل عن 2-2-1

مضافا إليها تكاليف اإلدارة والبيع والتكاليف العامة غري داخلة يف ) بتة واملتغريةالثا(تكاليف وحدة اإلنتاج 

                                           
  .5في هذا االتفاق تعني العمل اإلجرائي من جانب عضو للبدء رسميا في تحقيقه كما هو منصوص عليه في المادة " تبدأ" كلمة  ) 1(

 هية كافية لتقرير القيمة العادية إذا كانت هذ مبيعات منتج مشابه مخصص لالستهالك في السوق المحلية في البلد المصدر يعتبر في العادة كم )2(

أو أكثر من مبيعات هذا المنتج إلى البلد المستورد بشرط إمكان قبول نسبة أقل إذا اتضح من األدلة أن المبيعات المحلية عند هذه % 5المبيعات 

  .النسبة األقل تصل إلى حجم يكفي للمقارنة السليمة
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أن هذه )3(جمرى التجارة العادي بسبب السعر، أو إغفاهلا يف حتديد القيمة الطبيعية إال إذا رأت السلطات 

ستعادة التكاليف يف فترة ، وبأسعار ال تؤدي إىل ا)5(، وبكميات كبرية )4(املبيعات جتري يف فترة زمنية طويلة 

وإذا كانت األسعار اليت تقل عن تكاليف الوحدة وقت البيع تزيد عن املتوسط املرجح لتكاليف . زمنية مناسبة

  .الوحدة لفترة التحقيق، اعتربت أسعارا تؤدي إىل استعادة التكاليف يف فترة زمنية مناسبة

أساس السجالت اليت حيتفظ هبا املصدر أو املنتج موضوع  حتسب التكاليف عادة على 2 يف مفهوم الفقرة 2-2-1-1

التحقيق، بشرط أن تتفق هذه السجالت مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف البلد املصدر، وأن تعكس بشكل 

معقول التكاليف املرتبطة بإنتاج وبيع املنتج حمل النظر، وتدرس السلطات كل األدلة املتاحة عن التخصيص 

كاليف، مبا فيها األدلة اليت يقدمها املصدر أو املنتج يف جمرى التحقيق، بشرط أن تكون هذه السليم للت

صات مستخدمة تارخييا من جانب املصدر أو املنتج، وبوجه خاص من حيث حتديد فترات اإلهالك أو يالتخص

 ما مل تكن ظاهرة بالفعل -يفوتعدل التكال. اخنفاض القيمة وتقرير النفقات الرأمسالية وغريها من تكاليف التنمية

 بالشكل املناسب مع البنود غري املتكررة يف التكلفة اليت -يف خمصصات التكلفة مبقتضى هذه الفقرة الفرعية

أو اجلاري، أو الظروف اليت تتأثر هبا التكاليف أثناء فترة التحقيق بسبب عمليات /يستفيد منها اإلنتاج املقبل و

  .)6(البدء 

 تستند مقادير تكاليف اإلدارة والبيع والتكاليف العامة واألرباح إىل البيانات الفعلية املتعلقة 2 الفقرة  يف مفهوم2-2-2

باإلنتاج واملبيعات يف جمرى التجارة العادية للمنتج املشابه من جانب املصدر أو املنتج موضع التحقيق، وحيثما ال 

  :ها على أساسميكن حتديد هذه املبالغ على هذا األساس ميكن حتديد

املقادير الفعلية اليت حتملها أو حصل عليها املصدر أو املنتج املعىن بالنسبة لإلنتاج والبيع يف السوق احمللي لبلد  -1

  ن املنتجات،ماملنشأ يف نفس الفئة العامة 

نسبة إلنتاج املتوسط املرجح للمبالغ الفعلية اليت يتحملها املصدرون أو املنتجون اآلخرون اخلاضعون للتحقيق بال -2

 وبيع منتج مشابه يف السوق احمللي لبلد املنشأ، 

                                           
  .اق تعني السلطات عند المستوى العالي المناسبفي هذا االتف" السلطات" كلمة  )3(

  . المفروض أن تكون مدة التمديد سنة ولكن ال تقل بأي حال عن ستة شهور )4(

 المبيعات بسعر أقل من تكاليف الوحدة تعبر عنها بكميات كبيرة إذا ثبت للسلطات أن المتوسط المرجح لسعر البيع في الصفقات موضع  )5(

 القيمة العادية يقل عن المتوسط المرجح لتكاليف وحدة المنتجات، أو أن حجم المبيعات بأقل من سعر الوحدة ال يقل عن البحث من أجل تحديد

  . في المائة من الحجم الذي يباع في الصفقات موضع البحث من أجل تحديد القيمة العادية20

أو أحدث تكاليف يمكن بطريقة معقولة أن تأخذها السلطات في االعتبار أثناء  يعكس التعديل في عمليات البدء التكاليف في نهاية فترة البدء  ) 6(

  .التحقيق، إذا كانت فترة البدء تمتد إلى ما بعد فترة التحقيق
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أي أسلوب معقول آخر، بشرط أال يتجاوز مبلغ الربح املتحقق هبذه الطريقة األرباح اليت حيققها عادة  -3

 .املصدرون أو املنتجون اآلخرون من بيع منتجات من نفس الفئة العامة يف السوق احمللي لبلد املنشأ

 هناك سعر تصدير، أو حيثما يبدو للسلطات املعنية أن سعر التصدير ال يوثق فيه بسبب ترتيب حيثما ال يكون 2-3

مشاركة أو ترتيب تعويضي بني املصدر واملستورد أو طرف ثالث، جيوز استنباط سعر التصدير على أساس 

نتجات قد أعيد بيعها إىل السعر املبىن على مجيع املنتجات املستوردة ألول مرة إىل مشتر مستقل، فإذا مل تكن امل

مشتر مستقل أو مل يعد بيعها بالشروط اليت استوردت هبا، يتم حتديد التكلفة على أساس معقول حتدده 

  .السلطات

وجتري هذه املقارنة على نفس املستوى التجاري، أي . جتري مقارنة منصفة بني سعر التصدير والقيمة الطبيعية 2-4

وتراعى على النحو املالئم . سبة ملبيعات متت قرب نفس الفترة قدر اإلمكانمستوى ما قبل املصنع عادة، وبالن

يف كل حالة على حدة االختالفات اليت تؤثر على قابلية األسعار للمقارنة ومنها االختالفات يف شروط وأحكام 

يضا أا تؤثر البيع والضرائب واملستويات التجارية والكميات واملواصفات املادية وأي اختالفات أخرى اتضح أ

 جتري أيضا مراعاة التكاليف ومنها 3ويف احلاالت املشار إليها يف الفقرة . )7(على قابلية األسعار للمقارنة 

وإذا كانت قابلية . الرسوم والضرائب اليت مت حتصيلها فيما بني التوريد وإعادة البيع، واألرباح اليت حتققت

ت تضع السلطات القيمة العادية على مستوى جتاري معادل للمستوى األسعار للمقارنة قد تأثرت يف هذه احلاال

التجاري لسعر التصدير املستنبط أو جتري التعديالت اليت تستدعيها هذه الفقرة، وتبني السلطات لألطراف 

 .املعنية املعلومات الالزمة لضمان املقارنة املنصفة، وال تفرض عبء إثبات غري معقول على هذه األطراف

 حتويال للعمالت يستخدم يف هذا التحويل سعر الصرف 4 حيثما تتطلب املقارنة املشار إليها يف الفقرة 2-4-1

على أن يستخدم سعر صرف اآلجل حني يرتبط بيع عملة أجنبية يف سوق اآلجل . )8(يف زمن البيع 

رين، عند ارتباطا مباشرا ببيع الصادرات وتغفل التقلبات يف سعر الصرف، وتسمح السلطات للمصد

التحقيق، بستني يوما على األقل لتعديل أسعار تصديرهم ملواءمة التحركات املستمرة يف أسعار الصرف 

  .أثناء فترة التحقيق

 يتم حتديد وجود هوامش 4 رهنا باألحكام مع مراعاة األحكام اليت حتكم املقارنة املنصفة يف الفقرة 2-4-2

اس مقارنة متوسط القيمة العادية املرجح مبتوسط األسعار إغراق أثناء مرحلة التحقيق عادة على أس

املرجح لكل صفقات التصدير املماثلة، أو عن طريق مقارنة القيمة الطبيعية بأسعار التصدير يف كل 

                                           
ب  من المفهوم أن بعض هذه العوامل قد تتداخل فيما بينها، وعلى السلطات التأكد من عدم تكرار عمليات التعديل التي أجريت من قبل بموج )7(

  ..هذا الحكم

  .ر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة، أيهما يثبت الشروط المادية في العقدم من المعتاد أن يكون تاريخ البيع هو تاريخ العقد أو أ )8(
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صفقة على حدة، وميكن مقارنة القيمة العادية احملددة على أساس متوسط مرجح بأسعار صفقات 

ات منوذجا ألسعار التصدير خيتلف كثريا فيما بني خمتلف املشترين التصدير املقررة إذا وجدت السلط

أو املناطق أو الفترات الزمنية، أو إذا قدم تفسري لعدم أخذ هذه االختالفات يف االعتبار بشكل مناسب 

  .باستخدام مقارنة بني املتوسط املرجح يف كل حالة على حدة أوب ين صفقة وصفقة

ردة مباشرة من بلد املنشأ وإمنا صدرها بلد وسيط إىل العضو املستورد جتري عادة حيثما ال تكون املنتجات مستو 2-5

مقارنة السعر الذي تباع به املنتجات يف البلد املصدر إىل العضو املستورد بالسعر املقابل يف البلد املصدر،  غري 

 عابرا فحسب عرب البلد املصدر، أو أنه ميكن املقارنة بالسعر يف بلد املنشأ إذا كانت املنتجات مثال قد نقلت نقال

  .مل تكن مثل هذه املنتجات  تنتج يف البلد املصدر، أو مل يكن هلا سعر مقابل يف البلد املصدر

 –يف هذا االتفاق كله منتجا مطابقا أي ماثال يف كل النواحي للمنتج موضع النظر، أو " منتج مشابه"يعين تعبري  2-6

تج آخر وأن مل يكن مشاهبا يف كل النواحي إال أن مواصفات وثيقة الشبه  ملن-عند عدم وجود مثل هذا املنتج

 .مبواصفات املنتج موضوع النظر

 يف امللحق األول لالتفاقية العامة للتعريفات 6 من املادة 1ال ختل هذه املادة باحلكم التكميلي الثاين للفقرة  2-7

 .1994والتجارة 

  3املادة 

  9حتديد الضرر

 إىل دليل إجياىب ويشمل 1994 من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 6رر يف مفهوم املادة  يستند حتديد الض3-1

  :حتقيقا موضوعيا لكل من

  حجم لواردات اإلغراق وأثرها على األسعار يف السوق احمللي للمنتجات املماثلة ) أ (

  .نتجاتجني احملليني ملثل هذه املتواألثر الالحق هلذه ا لواردات على املن) ب(

 وفيما يتعلق حبجم الواردات املغرقة تبحث سلطات التحقيق ما إذا كانت هناك زيادة كبرية يف الواردات املغرقة 3-2

وبالنسبة ألثر الواردات املغرقة على . سواء حبجمها املطلق أو بالنسبة لإلنتاج أو لالستهالك يف العضو املستورد

قد حدث ختفيض كبري يف سعر الواردات املغرقة باملقارنة بسعر األسعار تبحث سلطات التحقيق ما إذا كان 

املنتج املشابه املماثل يف العضو املستورد، أو ما إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدي بأي شكلِ آخر إىل 

                                           
اث ضرر مادي لصناعة محلية في هذا االتفاق الضرر المادي لصناعة محلية أو التهديد بإحد" ضرر" ما لم يكن هناك معنى آخر، تعني كلمة  )9(

  ..أو تأخير مادي في إقامة هذه الصناعة، ويفسر وفقا ألحكام هذه المادة
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غري أن أي واحد من هذه . تقليص األسعار إىل حد كبري أو منع األسعار من زيادات كانت ستحدث لوالها

  .ل أو عدد منها ال يعترب بالضرورة مؤشرا حامساالعوام

 عندما ختضع واردات منتج ما من أكثر من بلد لتحقيقات مكافحة اإلغراق يف نفس الوقت ال جيوز لسلطات 3-3

  : التحقيق أن جتمع تقييم هذه اآلثار إال إذا حددت أن

 وأن 5 من املادة 8 قليل الشأن كما تعرفه الفقرة هامش اإلغراق الثابت بالنسبة للواردات من كل بلد يزيد عن مبلغ) أ(

  .حجم الواردات من كل بلد ليس قليل الشأن

أن جتميع تقييم آثار الواردات مالئم على ضوء ظروف املنافسة فيما بني املنتجات املستوردة وظروف املنافسة بني ) ب(

  .املنتجات احمللية املشاهبةاملنتجات املستوردة و

ر الواردات املغرقة على الصناعة احمللية املعنية تقييما لكل العوامل واملؤشرات االقتصادية ذات الصلة  يشمل حبث أث3-4

اليت تؤثر على حالة الصناعة، مبا فيها االخنفاض الفعلي واحملتمل يف املبيعات أو األرباح أو الناتج أو النصيب من 

ألمثل للطاقات، والعوامل اليت تؤثر على األسعار احمللية، السوق أو اإلنتاجية أو عائد االستثمار أو االستغالل ا

وحجم هامش اإلغراق، واآلثار السلبية الفعلية أو احملتملة على التدفق النقدي واملخزون والعمالة واألجور 

والنمو والقدرة على جتميع رؤوس األموال أو االستثمارات وليست هذه قائمة جامعة، كما ال ميكن لواحد أو 

  .من هذه العوامل أن ميثل بالضرورة مؤشرا حامساأكثر 

، ضررا باملعىن 4و 2 الفقرتني يف ينبغي أن يثبت أن الواردات املغرقة قد نتجت نتيجة آلثار اإلغراق كما هي مبينة 3-5

ية املستخدم يف هذا االتفاق ويستند إثبات عالقة السببية بني الواردات املغرقة والضرر الذي حل بالصناعة احملل

على حبث كل األدلة ذات الصلة املعروضة على السلطات، كما تبحث السلطات أي عوامل معروفة أخرى غري 

واردات اإلغراق تسبب يف الوقت نفسه ضررا للصناعة احمللية، وجيب أال تنسب األضرار النامجة عن هذه 

يف هذا الشأن حجم وأسعار وتشمل العوامل اليت قد تكون ذات صلة . العوامل األخرى للواردات املغرقة

الواردات اليت ال تباع بأسعار اإلغراق وانكماش الطلب والتغريات يف أمناط االستهالك وأساليب التجارة 

يدية واملنافسة بني املنتجني األجانب واحملليني والتطورات يف التكنولوجيا وأداء التصدير وإنتاجية الصناعة يالتق

  .احمللية

ت املغرقة بالنسبة لإلنتاج احمللي ملنتج مشاهبة عندما تسمح البيانات املتوافرة بالتحديد املنفصل هلذا  يقيم أثر الواردا3-6

اإلنتاج على أساس مقاييس مثل عملية اإلنتاج ومبيعات املنتجني وأرباحهم، فإذا مل يكن مثل هذا التحديد 

إنتاج أضيق جمموعة أو دائرة من املنتجات املنفصل لإلنتاج ممكنا تقيم آثار الواردات املغرقة عن طريق فحص 

  .اليت تشمل املنتج املماثل، ميكن احلصول على املعلومات الضرورية بشأا
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وينبغي .  يستند حتديد التهديد بوجود الضرر املادي على وقائع وليس على جمرد مزاعم أو تكهنات أو إمكانية بعيدة3-7

وعلى . )10(د يسبب فيه اإلغراق ضررا متوقعا ووشيكا أن يكون حتديد الظروف اليت قد ختلق وضعا ق

  :السلطات عند حتديد وجود خطر ضرر مادي أن تبحث بني ما تبحثه عوامل مثل

معدل زيادة كبرية يف الواردات املغرقة إىل السوق احمللي مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبرية يف  -1

  .االسترياد

ادة كبرية وشيكة يف قدرة املصدر مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة وجود كميات كبرية متوافرة حبرية أو زي -2

كبرية يف الصادرات املغرقة، سوق العضو املستورد، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى المتصاص 

 .الصادرات اإلضافية

ية ومن شأا أن ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار سيكون هلا أثر انكماش أو كبيت كبري على األسعار احملل -3

 .تزيد الطلب على مزيد من الواردات

 .خمزون املنتج الذي جيري التحقيق بشأنه -4

وال ميثل أي من العوامل السابقة مؤشرا حامسا بذاته إال أن جمموع العوامل موضع النظر جيب أمن يؤدي إىل 

  .ذ إجراءات احلمايةاستنتاج أن مزيدا من صادرات اإلغراق وشيكة وأن ضررا ماديا سيحدث لو مل تتخ

 وفيما يتعلق باحلاالت اليت دد فيها الواردات املغرقة بالضرر ينظر يف إجراءات مكافحة اإلغراق وتقرر بعناية 3-8

  .خاصة

  4املادة 

  تعريف الصناعة احمللية

 جمموعهم أو الذين إىل املنتجني احملليني للمنتجات املماثلة يف" الصناعة احمللية"يف مفهوم هذا االتفاق يشري تعبري  4-1

  :يشكل جمموع ناجتهم من املنتجات من سلعة كبرية يف إمجاىل اإلنتاج احمللي من هذه املنتجات إال أنه

 باملصدرين أو املستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتج )11(إذا كان املنتجون مرتبطني باملصدرين  -1

  .قد يشري إىل بقية املنتجني" ليةالصناعة احمل"املدعي أنه منتج إغراق فإن تعبريا 

                                           
 أحد األمثلة، وأن كان مثاال غير حصري، هو وجود سبب معقول لالعتقاد بأن الواردات من المنتج بأسعار إغراق ستزيد زيادة كبيرة في  ) 10(

  .المستقبل القريب

إذا كان أحدهم يسيطر على اآلخر بصفة مباشرة أو ) أ(الفقرة ال يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إال  في تطبيق هذه  )11(

إذا كانا معا يسيطران على شخص ثالث ) ج(إذا كان كالهما تحت سيطرة شخص ثالث بصفة مباشرة أو غير مباشرة  أو ) ب(غير مباشرة أو 

شريطة توافر أسباب لالعتقاد أو للشك في أن آثار هذه العالقة تجعل المنتج المعنى يتصرف بطريقة تختلف عن بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
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يف حاالت استثنائية قد تقسم أراضي البلد العضو، بالنسبة لإلنتاج املعين، إىل سوقني متنافسني أو أكثر، وميكن  -2

صناعة منفصلة إذا ااعتبار املنتجني يف كل سوق أ  

  .يبا يف هذا السوقكان املنتجون يف هذا السوق يبيعون كل إنتاجهم من املنتج املعىن أو كله تقر  ) أ(

كان الطلب يف هذا السوق ال يغطيه بدرجة كبرية منتجو املنتج املعين املوجودون يف مكان آخر يف  ) ب(

ويف هذه الظروف قد يوجد الضرر حىت ولو مل تكن نسبة كبرية من إمجايل الصناعة احمللية . أراضي البلد

السوق املعزول، وبشرط أن تسبب قد أضريت، بشرط وجود تركيز من واردات اإلغراق يف مثل هذا 

 .واردات اإلغراق ضررا ملنتجي كل اإلنتاج يف هذا السوق أو كله تقريباً

. )12(ال تفرض ) 1 (1 حني تفسر الصناعة احمللية لتعين املنتجني يف منطقة معينة أي يف السوق كما حددته الفقرة 4-2

وحني ال يسمح . هة لالستهالك النهائي يف هذا املنطقة املعنية موجترسوم مكافحة اإلغراق إال إذا كانت املنتجا

القانون الدستوري للعضو املستورد بفرض رسوم مكافحة اإلغراق على هذا األساس ال جيوز للعضو املستورد 

  .أن يفرض رسوم مكافحة اإلغراق دون حدود إال

ة أو لتقدمي تعهدات وفقا إذا أعطي املصدرون فرصة لوقف التصدير بأسعار اإلغراق إىل املنطقة املعني  ) أ(

  . ومل تقدم التعهدات يف هذا الشأن على وجه السرعة8للمادة 

 .وال تفرض هذه الرسوم إال على منتجات املنتجني احملددين الذين يوردون للمنطقة املعنية ) ب(

ات والتجارة  من االتفاقية العامة للتعريف24من املادة ) أ (8 إذا وصل بلدان أو أكثر، مبقتضى أحكام الفقرة 4-3

، إىل مستوى من التكامل يعطيها خصائص سوق واحدة موحدة تعترب الصناعة يف كل منطقة التكامل هي 1994

  .1الصناعة احمللية املشار إليها يف الفقرة 

  .، على هذه املادة3 من املادة 6 تنطبق أحكام الفقرة 4-4

  5املادة 

  بدء التحقيق والتحقيق التايل

 يبدأ التحقيق يف وجود أي إغراق مدعي ودرجته وأثره بناء على طلب 6ت الواردة يف الفقرة  فيما عدا احلاال5-1

  .مكتوب من الصناعة احمللية أو بامسها

                                                                                                                                    
وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر الشخص مسيطرا على آخر إذا كان األول في مركز قانوني أو تشغيلي يسمح له . تصرف المنتجين غير المرتبطين

  . األخيربممارسة سلطة الكبح أو التوجيه على

  .تعني في هذا االتفاق التقييم النهائي أو األخير لضريبة أو رسم أو تحصيلهما" تفرض" كلمة  ) 12(
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 من االتفاقية 6الضرر باملعىن الوارد يف املادة ) ب(اإلغراق و) أ( أدلة على 1 يشمل الطلب املشار إليه يف الفقرة 5-2

العالقة السببية بني الواردات املغرقة ) ج( وفق تفسريها يف هذا االتفاق و1994 العامة للتعريفات والتجارة

. وال ميكن اعتبار املزاعم البسيطة غري املثبتة بدليل ذي صلة، كافية للوفاء مبتطلبات هذه الفقرة. والضرر املدعي

  :وحيوي الطلب املعلومات اليت يكون من املعقول توافرها لدى الطالب حول ما يلي

شخصية الطالب ووصفا حلجم وقيمة إنتاج الطالب من اإلنتاج احمللي للمنتج املشابه، وعند تقدمي طلب مكتوب  -1

باسم الصناعة احمللية حيدد الطلب الصناعة اليت قدم الطلب بامسها بقائمة بكل املنتجني احملليني املعروفني للمنتج 

وبقدر اإلمكان وصفا حلجم وقيمة اإلنتاج احمللي من املنتج ) أو روابط املنتجني احملليني للمنتج املشابه(املشابه 

  .املماثل الذي ينتجه هؤالء املنتجون

 واسم بلد أوب لدان املنشأ أو التصدير املعنية وشخصية كل مصدر معروف إغراقهوصفا كامال للمنتج املدعي  -2

 .  املعينأو منتج أجنيب معروف وقائمة باألشخاص املعروفني الذين يستوردون املنتج

معلومات عن السعر الذي بياع به املنتج املعين حني يوجه إىل االستهالك يف األسواق احمللية يف بلد أو بلدان  -3

 من بلد أو بلدان املنشأ أو أو عند االقتضاء معلومات عن األسعار اليت بياع هبا املنتج(املنشأ أو التصدير 

ومعلومات عن أسعار التصدير وعندا يكون )  املنبسطة للمنتجالتصدير إيل بلد أو بلدان أخرى، أو عن القيمة

 .ذلك مناسبا عن األسعار اليت يباع هبا املنتج للمرة األوىل إىل مشتر مستقل يف أراضي العضو املستورد

معلومات عن تطور حجم الواردات املغرقة اليت يدعي وجودها، وأثر هذه الواردات على أسعار املنتج املماثل  -4

ق احمللي، وأثرها الالحق على الصناعة احمللية كما تبينها العوامل واملؤشرات ذات الصلة اليت تؤثر على يف السو

 .3 من املادة 4 و2الصناعة احمللية مثل العوامل  اليت عددا الفقرتان 

  .ء التحقيق تبحث السلطات دقة وكفاية األدلة املقدمة يف الطلب لتحديد ما إذا كان هناك دليل كاف يربر بد5-3

 ما مل حتدد السلطات على أساس حبث درجة تأييد أو معارضة منتجي املنتج املشابه 1 ال يبدأ حتقيق وفقا للفقرة 5-4

قد قدم من الصناعة أو "ويعترب أن الطلب . أو بامسها. )14(أن الطلب قد قدم من الصناعة احمللية . )13(للطلب 

 يف املائة من إمجاىل إنتاج املنتج املماثل الذي 50وع إنتاجهم أكثر من إذا أيده منتجون حمليون يشكل جمم" بامسها

                                           
 في حالة الصناعات المجزأة التي بها عدد من المنتجين كبير بصورة استثنائية يجوز للسلطات أن تحد وجود التأييد أو المعارضة باستخدام  )13(

  .حصائياتقنيات العينات السليمة إ

 يدرك األعضاء أنه في أقاليم بعض األعضاء يمكن للمستخدمين لدى المنتجين المحليين الذين ينتجون منتجات مماثلة، أو لممثلي هؤالء  ) 14(

  .1المستخدمين، أن يبدوا التأييد أو المعارضة للتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 
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على أنه ال جيوز بدء التحقيق حني ال ميثل . ينتجه اجلزء من الصناعة احمللية الذي أيدي الطلب أو عارضه

  .نتج املماثل يف املائة من إمجاىل إنتاج الصناعة احمللية من امل25املنتجون الذين يؤيدون الطلب صراحة أقل من 

غري أا تقوم بإخطار .    تتحاشى السلطات أي إعالن عن طلب بدء التحقيق ما مل يكن قرار قد اختذ ببدء التحقيق5-5

  .حكومة العضو املصدر املعىن بعد تلقيها لطلب موثق توثيقا صحيحا وقبل السري يف بدء التحقيق

ها  بامسق دون تلقي طلب مكتوب من الصناعة احمللية أوإذا قررت السلطات املعنية يف ظروف خاصة بدء التحقي 5-6

ببدء هذا التحقيق ال جيوز هلا السري فيه ا ال إذا توفرت لديها أدلة كافية على اإلغراق والضرر والعالقة السببية 

  . لتربير بدء التحقيق2كما وردت يف الفقرة 

 جيري النظر يف أدلة كل من اإلغراق والضرر يف نفس الوقت  5-7

  . تقرير بدء التحقيق أو عدم بدئهعند   ) أ(

وفيما بعد يف جمرى التحقيق الذي جيب أن يبدأ يف موعد ال يزيد عن أقرب موعد ميكن فيه تطبيق اإلجراءات  ) ب(

 .املؤقتة وفقا ألحكام هذا االتفاق

 وجود أدلة وإاء التحقيق على الفور حاملا تقتنع السلطات املعنية بعدم) 1(يرفض الطلب املشار إليه يف الفقرة  5-8

ويتم اإلاء العاجل يف احلاالت اليت تقرر فيها السلطات أن . كافية على اإلغراق أو الضرر تربر السري يف القضية

ويعترب . هامش اإلغراق ال يؤبه له أو أن حجم الواردات املغرقة الفعلية أو احملتملة أو حجم الضرر قليل الشأن

ويعترب حجم واردات اإلغراق قليل .  يف املائة من سعر التصدير2عن هامش اإلغراق ال يؤبه له إذا كان يقل 

 يف املائة من واردات العضو املستورد من املنتج 3الشأن إذا كان حجم الواردات املغرقة من بلد معني يقل عن 

ماثل متثل معا  يف املائة من واردات العضو املستورد من املنتج امل3املماثل ما مل تكن بلدان ميثل كل منها أقل من 

  . يف املائة من واردات العضو املستورد7أكثر من 

 .ال تعرقل إجراءات مكافحة اإلغراق دون التخليص اجلمركي 5-9

 . شهرا بأي حال18تستكمل التحقيقات خالل عام واحد من بدئها إال يف ظروف خاصة، وال تتجاوز  5-10

  6املادة 

  األدلة

 مكافحة اإلغراق باملعلومات اليت تتطلبها السلطات وتعطي فرصة كافية  ختطر كل األطراف ذات املصلحة يف حتقيق6-1

  .لتقدم كتابة كل األدلة اليت تعتربها ذات صلة بالتحقيق املعىن
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 30 يعطي املنتجون األجانب الذين يتلقون قائمة األسئلة املستخدمة يف حتقيق مكافحة اإلغراق مدة 6-1-1

ظر بعني االعتبار إىل أي طلب ملد فترة الثالثني يوما، ومتنح هذه وينبغي الن. )15(يوما على األقل للرد 

  .املهلة كلما كان ذلك عمليا عند تقدمي األسباب

 مع مراعاة اشتراط محاية املعلومات السرية تتاح األدلة اليت قدمها كتابة أحد األطراف ذات املصلحة 6-1-2

  .عةلألطراف األخرى ذات املصلحة يف التحقيق على وجه السر

 من 1 تقدم السلطات حاملا يبدأ التحقيق النص الكامل للطلب املكتوب الذي قدم مبقتضى الفقرة 6-1-3

وتقدمها عند الطلب لألطراف األخرى . ولسلطات العضو املصدر. )16( للمصدرين املعروفني 5املادة 

  .5لنص الفقرة وتنظر بعني االعتبار إىل اشتراط محاية املعلومات السرية وفقا . ذات املصلحة

وهلذا .  للدفاع عن مصاحلهم– طيلة حتقيق مكافحة اإلغراق –تتاح الفرصة كاملة لكل األطراف ذات املصلحة  6-2

 بلقاء األطراف األخرى ذات – بناء على طلبها -الغرض تتيح السلطات الفرصة لكل األطراف ذات املصلحة

وتراعى يف إتاحة هذه الفرص .  احلجج املضادةاملصلحة املضادة حبيث ميكن عرض اآلراء املتعارضة وتقدمي

وال يلزم أي طرف حبضور اجتماع ما وال يضريه عدم . ضرورة احملافظة على السرية والراحة لكل األطراف

  .ومن حق األطراف ذات املصلحة، إذا قدمت ما يربر ذلك، أن تعرض معلومات أخرى شفاهة. حضوره

 يف االعتبار إال إذا قدمت بعد ذلك كتابة، 2ملقدمة مبقتضى الفقرة ال تأخذ السلطات املعلومات الشفهية ا 6-3

 2-1وأتيحت لألطراف األخرى ذات املصلحة كما تنص الفقرة الفرعية 

تتيح السلطات حيثما كان ذلك عمليا فرصا كافية لكل األطراف ذات املصلحة لرؤية كل املعلومات ذات  6-4

 تستخدمها السلطات يف حتقيق يت، وال5 تعريف الفقرة الصلة بعرض قضاياها واليت ال تكون سرية حسب

 .مكافحة اإلغراق، وإلعداد عروضها على أساس هذه املعلومات

وعلى سبيل املثال ألن إفشاءها سيحقق ميزة منافسة كبرية ( تعامل السلطات أي معلومات سرية بطبيعتها  6-5

ي يقدم املعلومات أو على شخص استقى منه شاءها سيكون له أثر سليب كبري على الشخص الذنملنافس أو ألن إ

                                           
ين يحسب من تاريخ تسلم قائمة األسئلة الذي يعتبر لهذا الغرض قد سلم بعد أسبوع من تاريخ  القاعدة العامة هي أن الحد الزمني للمصدر )15(

جيب أو إحالته إلى الممثل الدبلوماسي المختص للبلد المصدر أو إلى ممثل رسمي للبلد المصدر في حالة اإلقليم الجمركي مإرساله إلى ال

  .المنفصل العضو في منظمة التجارة العالمية

ومن المفهوم أنه إذا كان عدد المصدرين المعنيين كبيرا بصفة خاصة ال يقدم النص الكامل للطلب المكتوب إال إلى سلطات العضو   ) 16(

  .المصدر أو إلى رابطة التجارة صاحبة الشأن
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. أو أي معلومات تقدمها أطراف التحقيق على أساس السرية باعتبارها معلومات سرية) هذا الشخص املعلومات

 .)17(وال جيوز الكشف عن هذه املعلومات دون تصريح حمدد من الطرف الذي قدمها 

 سرية هلا ري معلومات سرية بتقدمي ملخصات غ  تطالب السلطات األطراف ذات املصلحة اليت قدمت6-5-1

وجيوز هلذه األطراف، يف . تكفي تفاصيلها للتوصل إىل فهم معقول جلوهر املعلومات املقدمة سرا

ويف هذه الظروف االستثنائية البد من . ظروف استثنائية، أن تبني أن هذه املعلومات ال تقبل التلخيص

  .ذا التلخيص غري ممكنتقدمي بيان باألسباب اليت جتعل مثل ه

 إذا وجدت السلطات أنه ال مربر لطلب السرية ومل يكن مقدم املعلومات مستعدا إلعالا أو للتصريح 6-5-2

بالكشف عنها يف شكل عام أو ملخص، جاز للسلطات إغفال هذه املعلومات ما مل تقتنع من مصادر 

 .)18(مناسبة بأا صحيحة 

ن دقة املعلومات اليت قدمها األطراف واليت تستند إليها  نتائجها إال يف تتحقق السلطات أثناء التحقيق م 6-6

  .8الظروف املنصوص عليها يف الفقرة 

جيوز للسلطات التحقق من املعلومات املقدمة أو للحصول على مزيد من التفاصيل، أن جتري التحقيقات الالزمة  6-7

ت املعنية وإخطار ممثلي حكومة العضو املعىن، يف أراضي األعضاء اآلخرين بشرط احلصول على موافقة الشركا

ما مل يكن هذا العضو يعترض على التحقيق، وتنطبق اإلجراءات الواردة يف امللحق األول على التحقيقات اليت 

ومع عدم اإلخالل بااللتزام حبماية املعلومات السرية تتيح السلطات نتائج هذا . جتري يف أراضي عضو آخر

 .وجيوز أن تتيح هذه النتائج للطالعني.  للشركات اليت تعنيها9نها مبقتضى الفقرة التحقيق، أو تكشف ع

إذا رفض أي طرف ذي مصلحة توفري املعلومات الضرورية أو مل يقدمها خالل فترة مناسبة، أو أعاق التحقيق  6-8

 وتراعي أحكام احمللق كثريا جيوز إصدار حتديدات أولية وائية، إجيابية أو سلبية، على أساس الوقائع املتاحة،

 .الثاين يف تطبيق هذه الفقرة

تقوم السلطات قبل إصدار حتديد ائي بتعريف األطراف ذات املصلحة بالوقائع األساسية موضع النظر اليت  6-9

وجيب أن يقع هذا اإلبالغ يف فترة تكفي لكي . تشكل أساس قرارها عما إذا كانت ستتخذ إجراءات ائية

 .صاحلهاتدافع األطراف عن م

                                           
  .شاء استنادا إلى أمر تحفظي دقيق العبارةف يدرك األعضاء أنه قد يلزم في أقاليم بعض األعضاء اإل ) 17(

  . توافق األعضاء على عدم جواز رفض طلب السرية رفضا تعسفيا ) 18(
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حتدد السلطات، كقاعدة عامة، هامشا منفردا لإلغراق بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف معىن باملنتج موضع  6-10

ويف احلاالت اليت يكون فيها عدد املصدرين أو املنتجني أو املستوردين أو أنواع املنتجات كبريا مبا جيعل . البحث

 حبثها أما على عدد معقول من األطراف ذوي املصلحة أو مثل هذا التحديد غري عملي جيوز للسلطات أن تقصر

املنتجات باستخدام عينات صحيحة إحصائيا على أساس املعلومات املتاحة للسلطات وقت االنتقاء، أو على 

 .أكرب نسبة مئوية من حجم الصادرات من البلد املعىن اليت يكون من املعقول التحقيق فيها

أو املنتجني أو املستوردين أو أنواع املنتجات مبقتضى هذه الفقرة بالتشاور            يفضل اختيار املصدرين     6-10-1

  .مع املصدرين أو املنتجني أو املستوردين املعنيني ومبوافقتهم

 يف احلاالت اليت تقيد فيها السلطات حبثها وفقا هلذه الفقرة حتدد مع ذلك هامشا منفردا لإلغراق 6-10-2

ره يف البداية إذا قدم املعلومات الالزمة يف وقت يسمح بالنظر فيها يف ألي مصدر أو منتج مل يتم اختيا

جمرى التحقيق إال إذا كان عدد املصدرين أو املنتجني كبريا إىل حد جيعل البحث الفردي عبئا أثقل مما 

وجيب تشجيع االستجابات . جيب على السلطات وحيول دون استكمال التحقيق يف الوقت املناسب

  .الطوعية

  ":األطراف ذات املصلحة" يف مفهوم هذا االتفاق تشمل 6-11

أي مصدر أو منتج أجنيب أو مستورد ملنتج خيضع للتحقيق أو احتاد جتاري أو احتاد أعمال تكون أغلبية  -1

  .هأعضائه من منتجي هذا املنتج أو مصدريه أو مستوردي

 .حكومة العضو املصدر -2

بة أو احتاد أعمال تكون أغلبية أعضائه من منتجي املنتج منتج لسلعة مماثلة يف العضو املستورد أو نقا -3

 .املماثل يف أراضي البلد املستورد

وال متنع هذه القائمة األعضاء من السماح بإدراج أطراف حملية أو أجنبية أخرى غري األطراف 

 .ةحصلاملذكورة فيما سبق يف مفهوم األطراف ذات امل

لصناعيني للمنتج موضع التحقيق، وملمثلي منظمات املستهلكني إذا كان  تتيح السلطات الفرصة للمستعملني ا6-12

املنتج يباع عموما على مستوى التجزئة، لتقدمي املعلومات ذات الصلة بالتحقيق بشأن اإلغراق والضرر 

  .والسببية

املعلومات  تراعي السلطات أي مصاعب تواجهها األطراف ذات املصلحة، وخاصة الشركات الصغرية، يف تقومي 6-13

  .املطلوبة وتقدم أي مساعدة عملية
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 ال متنع اإلجراءات السابقة سلطات أي عضو من السري على وجه السرعة يف بدء التحقيق أو التوصل إىل 6-14

حتديدات أولية أو ائية، سواء كانت إجيابية أو سلبية، أو تطبيق إجراءات مؤقتة أو ائية تتفق مع األحكام ذات 

  .ا االتفاقالصلة يف هذ

  7املادة 

  اإلجراءات املؤقتة

  : ال جيوز تطبيق اإلجراءات املؤقتة إال إذا7-1

، وصدر إخطار عام هبذا الشأن، وأتيحت لألطراف ذات املصلحة 2كان التحقيق قد بدأ وفقا ألحكام املادة  -1

  .فرصا كافية لتقدمي املعلومات والتعليقات

 .عة حمليةااق وما ترتب عليه من ضرر بصنمت التوصل إىل حتديد إجياىب لوجود اإلغر -2

 .رأت السلطات املعنية أن هذه اإلجراءات الزمة ملنع حدوث الضرر أثناء التحقيق -3

 – بوديعة نقدية أو سند -   جيوز أن تتخذ اإلجراءات املؤقتة شكل رسم مؤقت، واألفضل شكل ضمان مؤقت7-2

ويعد وقف التقييم .  يزيد عن هامش اإلغراق املقدر مؤقتايعادل مقدار رسم مكافحة األسواق املقدر مؤقتا، وال

يف اجلمرك تدبريا مؤقتا مناسبا بشرط بيان الرسم العادي واملبلغ املقدر لرسم مكافحة اإلغراق، وطاملا كان وقت 

  .التقييم املذكور خاضعا لنفس الشروط اليت خيضع هلا اإلجراءات املؤقتة األخرى

  . يوما من تاريخ بدء التحقيق60 قبل ال تطبق اإلجراءات املؤقتة 7-3

يقتصر تطبيق اإلجراءات املؤقتة على أقصر فترة ممكنة على أال تتجاوز أربعة أشهر أو لفترة ال تتجاوز ستة أشهر  7-4

وحني تبحث .  بقرار من السلطات املعنية بناء على طلب مصدرين ميثلون نسبة مئوية كبرية من التجارة املعنية–

 حتقيق ما، ما إذا كان رسم أدىن من هاشم اإلغراق كافيا إلزالة الضرر جيوز أن تكون هاتان السلطات، يف جمرى

 .الفترتان ستة أشهر وتسعة أشهر على التوايل

 . ذات الصلة يف تطبيق اإلجراءات املؤقتة9تتبع أحكام املادة  7-5
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  8املادة 

  التعهدات السعرية

ض إجراءات مؤقتة أو رسوم مكافحة اإلغراق عند تلقي تعهدات  وقف اإلجراءات أو إاءها دون فر)19( جيوز 8-1

تطوعية مرضية من أي مصدر مبراجعة أسعاره أو وقف صادراته إىل املنطقة املعنية بأسعار إغراق، حبيث تقتنع 

وال جيوز أن تتجاوز زيادات األسعار وفق هذه التعهدات ما هو ضروري . السلطات بزوال آثار اإلغراق الضارة

ومن املستصوب أن تكون زيادات األسعار أقل من هامش اإلغراق إذا كانت كافية إلزالة . لة هامش اإلغراقإلزا

  .الضرر الالحق بالصناعة احمللية

 ال تطلب تعهدات األسعار أو تقبل من املصدرين ما مل تكن سلطات العضو املستورد قد توصلت إىل حتديد أوىل 8-2

  . عنهإجياىب لإلغراق والضرر الناشئ

 ال تقبل التعهدات املقدمة إذا اعتربت السلطات قبوهلا غري عملي، وعلى سبيل املثال إذا كان عدد املصدرين 8-3

وتبلغ السلطات املصدرين، . الفعليني أو احملتملني كبريا للغاية، أو ألي أسباب أخرى مبا فيها أسباب السياسة العامة

باب اليت دفعتها إىل اعتبار قبول التعهد غري مناسب وتتيح للمصدر إذا استعدت احلالة وكان ذلك عمليا باألس

  .بقدر اإلمكان فرصة التعليق على هذه األسباب

 إذا قبل تعهد ما يستمر مع ذلك استكمال التحقيق يف اإلغراق والضرر إذا رغب املصدر أو قررت السلطات 8-4

 التوصل إىل حتديد سليب لإلغراق أو الضرر، إال يف  إذا متاويف هذه احلالة ينقضي التعهد أو أتوماتيكي. ذلك

احلاالت اليت يكون فيها هذا التحديد راجعا إىل حد كبري إىل وجود تعهد األسعار ويف هذه احلاالت جيوز 

فإذا مت التوصل إىل حتديد إجياىب . للسلطات أن تشترط استمرار التعهد إىل فترة مناسبة تتفق مع أحكام هذا االتفاق

  .راق والضرر استمر التعهد وفقا ألحكامه وأحكام هذا االتفاقباإلغ

 جيوز أن تقترح سلطات العضو املستورد تعهدات األسعار إال أنه ال جيوز إجبار أي مصدر على تقدمي هذا 8-5

 وال يؤدي عدم عرض املصدرين ملثل هذا التعهد أو عدم قبوهلم للدعوة إىل ذلك إىل املساس بنظر الدعوى،.التعهد

  .إال أن من حق السلطات أن حتدد أن خطر الضرر أكثر احتماال إذا استمرت واردات اإلغراق

 جيوز أن تشترط سلطات أي عضو ستورد أن يقوم أي مصدر قبلت تعهده باألسعار معلومات دورية عن وفائه هبذا 8-6

وردة يف حالة انتهاك التعهد أن وجيوز لسلطات العضو املست. التعهد، وأن يسمح بالتحقق من البيانات ذات الصلة

تتخذ، مبقتضى هذا االتفاق ووفقا ألحكامه، إجراءات عاجلة قد تشكل تطبيقا عاجال إلجراءات مؤقتة باستخدام 

                                           
 تفسر على أنها تعني استمرار اإلجراءات جنبا إلى جنب مع تنفيذ التعهدات السعرية باستثناء ما هو منصوص عليه في "يجوز" عبارة  ) 19(

  .4الفقرة 
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أفضل معلومات متاحة،ويف هذه احلالة جيوز فرض رسوم ائية وفقا هلذا االتفاق على املنتجات اليت دخلت 

إال أن هذا األثر الرجعي ال ينطبق على . وما من تطبيق هذه اإلجراءات املؤقتة ي90لالستهالك قبل ماال يزيد عن 

  .الواردات اليت دخلت قبل انتهاك التعهد

  9املادة 

  فرض رسوم مكافحة اإلغراق وحتصيلها

ه عند توافر كل متطلبات فرضه، والقرار مبا إذا كان  يصدر القرار بفرض رسم مكافحة اإلغراق أو عدم فرض9-1

ومن . مقدار رسم مكافحة اإلغراق املفروض هو كل هامش اإلغراق أو أقل منه عن سلطات العضو املستورد

املستصوب أن يكون الغرض فرض الرسوم مسموحا به يف أراضي كل األعضاء، وأن يكون الرسم أقل من هامش 

  .سم األقل كافيا إلزالة الضرر الالحق بالصناعة احملليةاإلغراق إذا كان هذا الر

 عند فرض رسم مكافحة اإلغراق على منتج ما، حيصل هذا الرسم باملقادير املناسبة يف كل حالة وعلى أساس غري 9-2

ن متييزي، على واردات هذا املنتج من كل املصادر اليت يتضح أا تقوم باإلغراق وتسبب الضرر، إال الواردات م

وحتدد السلطات اسم مورد أو موردي املنتج . املصادر اليت قبلت منها تعهدات أسعار مبقتضى أحكام هذا االتفاق

املعىن، إال أنه إذا وجد عدد من املوردين من نفس البلد ومل يكن من العلمي إعالن أمساء كل املوردين، جيوز 

 موردين من أكثر من بلد جيوز للسلطات أما أن تعلن للسلطات أن تعلن اسم البلد املورد املعين فإذا وجد عدة

  . أمساء كل البلدان- إذا مل يكن ذلك عمليا–أمساء كل املوردين أو 

  .2 ال يتجاوز مقدار رسم مكافحة اإلغراق هامش اإلغراق كما هو حمدد مبقتضى املادة 9-3

 بدفع رسوم مكافحة -لتزام النهائي عند تقييم مقدار رسم مكافحة اإلغراق بأثر رجعي جيري حتديد اال9-3-1

 شهرا بعد تاريخ 18 شهرا، حبيث ال تزيد بأي حال عن 12اإلغراق بأسرع ما ميكن، وعادة خالل 

ويتم أي استرجاع لألموال على وجه . )20(تقدمي طلب التقييم النهائي ملقدار رسم مكافحة اإلغراق 

 النهائي لاللتزام مبقتضى هذه الفقرة الفرعية،  يوما من تاريخ التحديد90السرعة، وعادة قبل انقضاء 

 يوما، تقدم السلطات تفسريا إذا طلب منها 90ويف كل احلاالت، وعندما ال يتم إعادة األموال خالل 

  .ذلك

 عند تقييم مقدار رسم مكافحة اإلغراق على أساس أن تتخذ اإلجراءات على وجه السرعة إلعادة أي 9-3-2

ويعاد الرسم الذي دفع زيادة عن هامش اإلغراق . اإلغراق عند الطلبرسم دفع زيادة عن هامش 

                                           
 قد ال يكون ممكنا إذا كان المنتج قيد 2-3فقرة ا لفرعية وفي الفقرة الفرعية  من المفهوم أن مراعاة الحدود الزمنية المذكورة في هذه ال )20(

  .البحث موضع إجراءات إعادة نظر قضائية
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 شهرا من تقدمي مستورد املنتج 18 شهرا على أال تتجاوز يف أي األحوال 12الفعلي عادة قبل انقضاء 

وعند التصريح بالرد جيب السداد عادة . اخلاضع لرسم مكافحة اإلغراق طلبا بالسداد معززا باألدلة

  . يوما من القرار سالف الذكر90قبل انقضاء 

تأخذ السلطات يف اعتبارها عند حتديد ما إذا كان السداد واجبا ومداه حني يكون التصدير مستنبطا    9-3-3

، أي تغري يف القيمة العادية، وأي تغري يف التكاليف املتحملة بني االسترياد 2 من املادة 3وفقا للفقرة 

دة البيع انعكس فيما بعد على أسعار البيع، وحتسب سعر التصدير وأي حترك يف سعر إعا. وإعادة البيع

  .دون استقطاع مقدار رسوم مكافحة اإلغراق عند تقدمي أدلة قاطعة مبا سبق

 فال تتجاوز رسوم 6 من املادة 10عندما تكون السلطات قد ضيقت التحقيق وفقا للعبارة الثانية من الفقرة   9-4

  :الواردات من مصدرين أو منتجني غري مدرجني يف البحثمكافحة اإلغراق املطبقة على 

  .املتوسط املرجح هلامش اإلغراق املقرر بالنسبة للمصدرين أو املنتجني املختارين -1

وحيث حيسب االلتزام بدفع رسوم مكافحة اإلغراق على أساس قيمة عادية متوقعة، للفرق بني املتوسط املرجح  -2

ني املختارين وأسعار تصدير املصدرين أو املنتجني الذين مل يتحقق معهم للقيمة العادية للمصدرين أو املنتج

 . انفراديا

بشرط أن تسقط السلطات ألغراض هذه الفقرة أي هوامش صفرية قليلة الشأن وأي هوامش أقرت مبقتضى الظروف 

لواردات من أي مصدر أو منتج وتطبق السلطات رسوما فردية أو قيما عادية على ا. 6 من املادة 8املشار إليها يف الفقرة 

  .6 من املادة 2-10مل يدرج يف البحث وقدم املعلومات الالزمة يف جمرى التحقيق كما تنص الفقرة الفرعية 

إذا كان منتج ما خاضعا لرسوم مكافحة اإلغراق يف عضو مستورد جتري السلطات على وجه السرعة مراجعة   9-5

ألي مصدرين أو منتجني يف البلد املصدر املعىن مل يقوموا بتصدير املنتج إىل لتحديد هوامش فردية لإلغراق بالنسبة 

البلد املستورد خالل فترة التحقيق، بشرط أن يبني هؤالء املصدرين أو املنتجني أم ال يرتبطون بأي مصدرين أو 

ة وجتري على وجه منتجني يف البلد املصدر خاضعني لرسوم مكافحة اإلغراق على املنتج، وتبدأ هذه املراجع

وال تفرض أي رسوم . السرعة باملقارنة بإجراءات تقدير الرسوم واالستعراض العادية لدى العضو املستورد

إال أنه جيوز للسلطات أن . مكافحة إغراق على الواردات من هؤالء املصدرين أو املنتجني أثناء إجراء املراجعة

مان إمكان فرض رسوم مكافحة اإلغراق بأثر رجعي حىت أو تطلب ضمانات لض/ توقف التقييم يف اجلمرك و

  .تاريخ بدء املراجعة إذا أدت هذه املراجعة إىل حتديد اإلغراق بالنسبة هلؤالء املنتجني أو املصدرين
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  10املادة 

  األثر الرجعي

 بعد وقت بدء  ال تنطبق اإلجراءات املؤقتة ورسوم مكافحة اإلغراق إال على املنتجات اليت تدخل لالستهالك10-1

 على التوايل إال يف احلاالت االستثنائية 9 من املادة 1 والفقرة 7 من املادة 1سريان القرار املتخذ مبقتضى الفقرة 

  .املبينة يف هذه املادة

 يف –أو ) وليس التهديد بوجود الضرر أو التعطيل املادي إلقامة صناعة ما(جيوز عند إجراء حتديد ائي بالضرر  10-2

 حني يكون من شأن واردات اإلغراق يف غياب اإلجراءات املؤقتة –حديد النهائي بوجود خطر الضرر حالة الت

أن تؤدي إىل حتديد الضرر، فرض رسوم مكافحة التضخم بأثر رجعي للفترة اليت طبقت فيها اإلجراءات املؤقتة 

  .أن وجدت

م املؤقت الذي دفع أو استحق أو من ال حيصل الفرق إذا كان رسم مكافحة اإلغراق النهائي أكرب من الرس 10-3

أما إذا كان الرسم النهائي أقل من الرسم املؤقت املدفوع أو املستحق أو من . املبلغ الذي قدر ألغراض الضمان

 . فريد الفرق أو يعاد حساب الرسماملبلغ الذي قدر ألغراض الضمان

، وباستثناء ما نصت )دون حدوث الضرر بعدولكن (ال جيوز حيثما جيري حتديد خبطر الضرر أو التعطيل املادي  10-4

، فرض رسوم مكافحة اإلغراق إال من تاريخ حتديد خطر الضرر أو التعطيل املادي، وترد أي 2عليه الفقرة 

 .وديعة نقدية قدمت يف فترة تطبيق اإلجراءات املؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة

نقدية قدمت أثناء فترة تطبيق اإلجراءات املؤقتة وتطلق أي إذا كان التحديد النهائي سلبيا ترد أي وديعة  10-5

 .سندات على وجه السرعة

 يوما من تطبيق 90يفرض رسم ائي ملكافحة اإلغراق على املنتجات اليت دخلت لالستهالك قبل ما ال يزيد عن  10-6

 :اإلجراءات املؤقتة حني حتدد السلطات بالنسبة ملنتج اإلغراق

 الذي سبب الضرر وأن املستورد كان يعرف، أو كان ينبغي أن يعرف، أن املصدر أن هناك تارخيا لإلغراق -1

  .ميارس اإلغراق، وأن مثل هذا اإلغراق ميكن أن يسبب ضررا

وأن الضرر قد نشأ عن واردات إغراق كبرية جدا يف فترة قصرية نسبيا ومن شأنه على ضوء توقيت وحجم  -2

أن تقوض كثريا األثر ) رعة تكدس خمزونات املنتج املستوردمثل س(واردات اإلغراق وغري ذلك من الظروف 

العالجي لرسم مكافحة اإلغراق النهائي الذي سيطبق، بشرط أن تكون الفرصة قد أتيحت للمستوردين املعنيني 

 .للتعليق
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جيوز للسلطات، بعد بدء التحقيق، أن تتخذ إجراءات مثل أو مبا يلزم لتحصيل رسوم مكافحة اإلغراق بأثر  10-7

 . إذا توفرت هلا أدلة كافية على حتقق الشروط الواردة يف تلك الفقرة6جعي وفق نص الفقرة ر

 . على املنتجات اليت دخلت لالستهالك قبل تاريخ بدء التحقيق6ال جيوز فرض رسوم بأثر رجعي وفقا للفقرة  10-8

  11املادة 

  مدة رسوم مكافحة اإلغراق وتعهدات األسعار ومراجعتها

  . مكافحة اإلغراق ساريا إال باملقدار واملدى الالزمني ملواجهة اإلغراق الذي يسبب الضرر ال يظل رسم11-1

 تراجع السلطات ضرورة استمرار فرض الرسم مببادرة منها عند وجود مربرات أو بناء على طلب طرف ذي 11-2

 مناسبة على فرض  بشرط انقضاء فترة زمنية)21(مصلحة يقدم معلومات إجيابية تعزز ضرورة املراجعة بشرط

ويكون من حق األطراف ذات املصلحة أن تطلب من السلطات حبث ما إذا . رسوم مكافحة اإلغراق النهائي

كان استمرار فرض الرسم ضروريا ملقابلة اإلغراق، وما إذا كان الضرر ميكن أن يستمر أو يتكرر عند إلغاء 

تيجة للمراجعة مبقتضى هذه الفقرة، أنه مل يعد هناك فإذا حددت السلطات، ن. الرسم أو تعديله أو االثنني معا

  .داع لرسم مكافحة اإلغراق، أى الرسم على الفور

 ينهي أي رسم ائي مكافحة اإلغراق يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات 2 و1 مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتني 11-3

كانت هذه املراجعة قد غطت كال من اإلغراق  إذا 2أو من تاريخ آخر مراجعة مبقتضى الفقرة (من تاريخ فرضه 

ما مل حتدد السلطات يف مراجعة بدأت مببادرة منها أو بناء على طلب معزز ) أو الضرر، أو مبقتضى هذه الفقرة

من جانب الصناعة احمللية أو بامسها، خالل فترة زمنية مناسبة سابقة على هذا التاريخ، أن من شأن انقضاء الرسم 

  .وجيوز أن يظل الرسم ساريا انتظارا لنتيجة هذه املراجعة. )22(استمرار أو تكرار اإلغراق والضرر أن يؤدي إىل 

وجتري هذه املراجعة على .  املتعلقة باألدلة واإلجراءات على أي مراجعة مبقتضى هذه املادة6 تنطبق أحكام املادة 11-4

  .جعة شهرا من تاريخ بدء املرا12وجه السرعة، وتنتهي عادة خالل 

  .8 تنطبق أحكام هذه املادة، مع إجراء التعديالت الالزمة، على تعهدات األسعار املقبول مبقتضى املادة 11-5

                                           
   من 3 تحديد المبلغ النهائي لرسوم مقاومة اإلغراق الواجب دفعها، كما هو نصوص عليه في الفقرة )21(

  .ه المادة ال يعتبر في حد ذاته مراجعة في مفهوم هذ9     المادة 

 عدم وجوب تحصيل 9 من المادة 1-3 إذا كان رسم مقاومة اإلغراق قد فرض بأثر رجعي وإذا تبين من أحدث عملية تقييم بموجب الفقرة  ) 22(

  ..أي رسم، فهذا في حد ذاته ال يلزم السلطات بإلغاء الرسم النهائي
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  12املادة 

  اإلخطار العام وتفسري التحديدات

، يتم إخطار 5 حني تقتنع السلطات بأن هناك من األدلة ما يكفي لتربير بدء حتقيق مكافحة اإلغراق وفقا للمادة 12-1

لعضو أو األعضاء الذين ختضع منتجام للتحقيق واألطراف ذات املصلحة املعروف لسلطات التحقيق أن هلا ا

  .مصلحة، ويصدر إخطار عام بذلك

 حيوي األخطار العام ببدء التحقيق أو يقدم من خالل تقرير منفصل معلومات كافية، أو يقدمها يف 12-1-1

  :، مما يلي)23(تقرير منفصل بأي شكل 

  . البلد أو البلدان املصدرة واملنتج املعىناسم -1

 .تاريخ بدء التحقيق -2

 .أساس ادعاء اإلغراق الوارد يف الطلب -3

 .ملخص العوامل اليت يستند إليها ادعاء الضرر -4

 .العنوان الذي ينبغي أن توجه له عروض األطراف ذات املصلحة -5

 .احلد الزمين املسموح لألطراف ذات املصلحة لكي تعلن آراءها -6

 يتم اإلخطار العلين عن أي حتديد أوىل أو ائي، سواء كان إجيابيا أو سلبيا، وأي قرار بقبول تعهد مبقتضى املادة 12-2

، وبإاء مثل هذا التعهد، وإلغاء رسم ائي ملكافحة اإلغراق، ويفرض أي إخطار، أو يتيح من خالل تقرير 7

لتوصل إليها يف كل املسائل واقعيا اليت تعتربها سلطات منفصل، بتفصيل كاف االستخالصات والنتائج اليت مت ا

وترسل كل هذه اإلخطارات والتقارير إىل العضو أو األعضاء الذين ختضع منتجام ملثل هذا . التحقيق هامة

  .التحديد أو التعهد واىل األطراف األخرى ذات املصلحة اليت يعرف أن هلا مصلحة فيه

 إجراءات مؤقتة، أو يقدم يف تقرير منفصل، تفسريات تفصيلية مبا فيه  يعرض أي إخطار عام بفرض12-2-1

الكفاية للتحديدات املؤقتة لإلغراق والضرر، ويشري إىل املسائل الواقعية والقانونية اليت أدت إىل قبول 

وحيوي هذا اإلخطار أو التقرير، مع املراعاة الواجبة الشتراط محاية املعلومات . احلجج أو رفضها

  :ية، بوجه خاصالسر

  .أمساء املوردين أو إذا كان ذلك عمليا، البلدان املوردة املعنية -1

                                           
  .بموجب أحكام هذه المادة عليها أن تضمن إتاحة التقرير للجمهور دون إبطاء عندما تقدم السلطات معلومات وإيضاحات في تقرير منفصل  ) 23(
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 .وصفا للمنتج يكفي ألغراض اجلمارك -2

هوامش اإلغراق وتفسريا كامال ألسباب املنهجية املستخدمة يف وضع ومقارنة سعر التصدير بالقيمة  -3

 .2العادية مبقتضى املادة 

 .3 وفق املادة االعتبارات ذات الصلة بتحديد الضرر -4

 .األسباب الرئيسية اليت أدت إىل التحديد -5

 حيوي اإلخطار العام عن إاء أو وقف حتقيق يف حالة التحديد اإلجياىب الذي ينص على فرض رسم 12-2-2

ائي أو قبول تعهد بالسعر، أو يقدم يف تقرير منفصل، كل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باملسائل 

نية واألسباب اليت أدت إىل فرض اإلجراءات النهائية أو قبول تعهد بالسعر، مع املراعاة الواقعية والقانو

وبوجه خاص حيوي األخطار املعلومات الواردة يف الفقرة . الواجبة الشتراط محاية املعلومات السرية

 فضال عن أسباب قبول أو رفض احلجج أو االدعاءات ذات الصلة اليت قدمها املصدرون 2-1

  .6 من املادة 2-10وردون، وأساس أي قرار يتخذ مبقتضى الفقرة الفرعية وامل

، أو يقدم من 8 حيوي اإلخطار العام بإاء أو وقف التحقيق عقب قبول تعهد بالسعر رفقا للمادة 12-2-3

  .خالل تقرير منفصل، اجلزء غري السري من هذا التعهد

 وعلى 11ت الالزمة، على بدء واستكمال املراجعات وفقا للمادة  تنطبق أحكام هذه املادة، مع إجراء التعديال12-3

  . لفرض الرسوم بأثر رجعي10القرارات املتخذة مبقتضى املادة 

  13املادة 

  املراجعة القضائية

يقيم كل عضو حيوي تشريعه الوطين أحكاما عن إجراءات مكافحة اإلغراق حماكم قضائية أو حماكم إدارية أو   

 يكون من بني أهدافها املراجعة السريعة لإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالتحديد النهائي ومراجعات حتكيم أو إجراءات

  وتكون هذه احملاكم أو اإلجراءات مستقلة عن السلطات املسؤولة عن التحديد أو 11التحديدات باملعىن الوارد يف املادة 

  .املراجعة املعنية

  14املادة 

  ابة عن بلد ثالثإجراءات مكافحة اإلغراق ني

  . تقدم طلب إجراءات مكافحة اإلغراق نيابة عن بلد ثالث سلطات البلد الثالث الذي يطلب اإلجراء14-1
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 يعزز هذا الطلب مبعلومات عن األسعار تبني أن هناك واردات إغراق، ومبعلومات مفصلة تبني أن اإلغراق املدعي 14-2

وتوفر حكومة البلد الثالث كل مساعدة لسلطات البلد . د الثالثيسبب ضررا للصناعة احمللية املعنية يف البل

  .املستورد للحصول على أي معلومات أخرى قد يطلبها هذا األخري

 تبحث سلطات البلد املستورد، عند النظر يف هذا الطلب، آثار اإلغراق املدعي على الصناعة املعنية يف البلد 14-3

قدر فحسب على أساس أثر اإلغراق املدعي على صادرات الصناعة للبلد الثالث يف جمموعها، أي أن الضرر ال ي

  .املستورد أو حىت أساس إمجاىل صادرات الصناعة

وإذا قرر البلد املستورد أنه .  يكون القرار بالسري يف القضية أو عدم السري فيها من مسؤولية البلد املستورد14-4

ارة يف السلع سعيا للحصول على موافقته على هذا اإلجراء من مستعد الختاذ إجراء يكون بدء إبالغ جملس التج

  .مسؤولية البلد املستورد

  15املادة 

  البلدان النامية األعضاء

من املسلم به أن على البلدان املتقدمة األعضاء أن تويل اهتماما خاصا لوضع البلدان النامية األعضاء عند حبثها   

وجيري حبث وسائل العالج البناءة اليت ينص عليها هذا االتفاق . ا االتفاقطلب إجراءات مكافحة اإلغراق مبقتضى هذ

  .قبل تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق حيثما كان من املمكن أن تؤثر على املصاحل األساسية للبلدان النامية األعضاء

  اجلزء الثالث

  16املادة 

  اللجنة املعنية مبمارسات مكافحة اإلغراق

تتألف من ") اللجنة"يشار إليها يف هذا االتفاق باسم (جلنة معنية مبمارسات مكافحة اإلغراق  تنشأ مبقتضى هذا 16-1

وتنتخب اللجنة رئيسها وجتتمع مرتني على األقل كل سنة أو بناء على طلب أي عضو . ممثلني لكل األعضاء

ها مبقتضى هذا االتفاق أو وتضطلع اللجنة باملسؤوليات املسندة إلي. كما تتطلب أحكام هذا االتفاق ذات الصلة

اليت يسندها هلا األعضاء، وتتيح لألعضاء فرصة التشاور حول أي مسائل تتعلق بسري االتفاق أو تعزيز أهدافه، 

  .وتعمل أمانة منظمة التجارة العاملية كأمانة للجنة

  . جيوز للجنة أن تشكل هيئات مساعدة حسب االقتضاء2 -16

دة، يف أدائها لوظائفها، أن تتشاور أو تطلب املعلومات من أي مصدر تراه مناسبا، إال  جيوز للجنة وأي هيئة مساع16-3

أن على اللجنة أو اهليئة املساعدة قبل السعي إىل هذه املعلومات من مصدر يدخل يف والية أحد األعضاء أن تبلغ 

  .العضو املعين بذلك، وحتصل اللجنة على موافقة العضو وأي شركة جتري استشارا
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 يبلغ األعضاء اللجنة دون إبطاء بكل اإلجراءات األولية أو النهائية املتخذة ملكافحة اإلغراق وتطرح هذه التقارير 16-4

كما يقدم األعضاء كل نصف سنة تقارير عن إجراءات مكافحة . يف مقر األمانة ليفحصها األعضاء اآلخرون

  .التقارير نصف السنوية يف شكل موحد متفق عليهوتقدم . اإلغراق اليت اختذت يف الشهور الستة السابقة

   يقوم كل  عضو بإخطار األمانة 16-5

   5بأي سلطات هي املختصة ببدء وإجراء التحقيق املشار إليه يف املادة   ) أ(

  .بإجراءاته الداخلية اليت حتكم بدء أو إجراء هذا التحقيق ) ب(

  17املادة 

  املشاورات وتسوية املنازعات

  .ية املنازعات على املشاورات وتسوية املنازعات مبقتضى هذا االتفاق ما مل ينص على غري ذلك ينطبق تفاهم تسو17-1

 ينظر كل عضو بعني العطف ويتيح فرصة كافية للتشاور بشأن العروض اليت يقدمها عضو آخر فيما يتعلق بأي 17-2

  .مسألة تؤثر على سري االتفاق

 يلغون أو يبطلون املنافع اليت يوفرها له هذا االتفاق وبشكل مباشر  إذا رأى أي عضو أن عضوا أو أعضاء آخرين17-3

أو غري مباشر، أو يعرقلون حتقيقه ألي غاية جاز له من أجل التوصل إىل حل مرض هلذه املسألة أن يطلب كتابة 

  .وينظر أي عضو بعني العطف إىل أي طلب للتشاور مقدم من عضو آخر. التشاور مع هذا العضو أو األعضاء

 قد عجزت عن التوصل إىل حل مرض 3 إذا رأى العضو الذي طلب التشاور أن املشاورات وفقا للمادة 17-4

للطرفني، وإذا كانت السلطات اإلدارية يف البلد املستورد قد اختذت إجراء ائيا بفرض رسوم مكافحة إغراق 

وية املنازعات وجيوز كذلك للعضو الذي ائية أو بقبول تعهدات سعريه، جاز له أن حييل املسألة إىل هيئة تس

طلب التشاور أن حييل املسألة إىل هيئة تسوية املنازعات حني يكون لتدبري مؤقت تأثري كبري وحني يرى أن 

  .7 من املاد 1التدبري قد اختذ على خالف أحكام الفقرة 

  :ملسألة استنادا إىل تقوم هيئة تسوية املنازعات، بناء على طلب الشاكي، بإنشاء فريق لبحث ا17-5

بيان مكتوب من العضو الطالب يبني كيف أن منفعة يوفرها له االتفاق بشكل مباشر أو غري مباشر قد ألغيت أو  -1

  .أبطلت أو أ ن حتقيق أهداف االتفاق قد أعيقت

 .الوقائع املتاحة لسلطات العضو املستورد وفقا لإلجراءات احمللية املناسبة -2

  :5شار إليها يف الفقرة  عند حبث املسألة امل17-6



 23

حيدد فريق التحكيم يف تقديره الوقائع املسألة ما إذا كان عرض السلطات للوقائع صحيحا، وما إذا كان  -1

تقييمها هلذه الوقائع موضوعيا وغري متحيز، فإذا كان عرض الوقائع صحيحا وتقييمها موضوعيا غري متحيز ال 

  .توصل إىل نتيجة خمالفةجيوز إغفال التقييم حىت لو كان الفريق قد 

وحني يرى . يفسر الفريق أحكام االتفاق ذات الصلة وفقا لقواعد التفسري املعتادة يف القانون الدويل العام -2

الفريق أن حكما ذا صلة يف االتفاق حيتمل أكثر من تفسري ممكن يعترب الفريق التدبري الذي اختذته السلطات 

 .أحد هذه التفسرياتمتفقا مع االتفاق إذا كان قائما على 

 ال جيوز إفشاء املعلومات السرية املقدمة إىل فريق التحكيم دون تصريح رمسي من الشخص أو اهليئة أو السلطة 17-7

اليت قدمت هذه املعلومات، وحني يطلب فريق التحكيم هذه املعلومات وال يكون مصرحا له بإفشائها يقدم 

  .و اهليئة أو السلطة اليت قدمت املعلوماتملخص غري سري للمعلومات يصرح به الشخص أ

  اجلزء الثالث

  18املادة 

  أحكام ختامية

 ال جيوز اختاذ أي إجراء حمدد ضد إغراق الصادرات من عضو آخر إال وفقا ألحكام االتفاقية العامة للتعريفات 18-1

  .)24( وفق تفسريها يف هذا االتفاق 1994والتجارة 

  .بة ألي حكم من أحكام هذا االتفاق دون موافقة األعضاء اآلخرين ال جيوز إبداء حتفظ بالنس18-2

 تنطبق أحكام هذا االتفاق على التحقيقات ومراجعات اإلجراءات 2-3 و1-3 مع مراعاة الفقرتني الفرعيتني 18-3

و أو القائمة اليت بدأت وفقا لتطبيقات جرت يف تاريخ بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية بالنسبة للعض

  .بعده

 تطبق القواعد 9 من املادة 3 بالنسبة حلساب هوامش اإلغراق يف إجراءات السداد مبقتضى الفقرة 18-3-1

  .املستخدمة يف أحدث حتديد أو مراجعة لإلغراق

، تعترب إجراءات مكافحة اإلغراق القائمة وكأا قد فرضت يف 11 من املادة 3 يف مفهوم الفقرة 18-3-2

ز بدء سريان اتفاقية منظمة التجارة العاملية بالنسبة للعضو إال يف احلاالت اليت حيتوي تاريخ ال يتجاو

  .فيها التشريع احمللي للعضو الساري يف هذا التاريخ بالفعل على حكم من النوع الوارد يف هذه الفقرة

                                           
  . على النحو المناسب1994 ليس المقصود من هذا االستبعاد أي عمل بموجب األحكام األخرى في جات  ) 24(
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سريان اتفاق منظمة التجارة  يتخذ كل عضو اخلطوات العامة أو اخلاصة الالزمة، يف موعد ال يتجاوز تاريخ بدء 18-4

العاملية بالنسبة له، لضمان مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته اإلدارية مع هذا االتفاق يف انطباقه على العضو 

  .املعين

 يقوم كل عضو بإبالغ اللجنة بأي تغيري يف قوانينه ولوائحه ذات الصلة هبذا االتفاق، ويف إدارة هذه القوانني 18-5

  .واللوائح

وتبلغ اللجنة سنويا جملس جتارة السلع .  تراجع اللجنة سنويا تنفيذ وسري هذا االتفاق مراعية اهلدف منه18-6

  .بالتطورات أثناء الفترة اليت تغطيها هذه املراجعات

  . تعترب ملحقات هذا االتفاق جزءا ال يتجزأ منه18-7

  األوللحق امل

  6املادة  من 7إجراءات التحقيق يف املوقع وفقا للفقرة 

عند بدء حتقيق جيب أن تبلغ سلطات العضو املصدر والشركات املعروف أا معنية بالعزم على إجراء حتقيق يف  -1

  .املوقع

إذا كان من املعتزم يف احلاالت االستثنائية إشراك خرباء غري حكوميني يف فريق التحقيق ينبغي إبالغ الشركات  -2

 .اخلرباء غري احلكوميني عقوبات فعالة إذا انتهكوا متطلبات السريةوتوقع على هؤالء .  وسلطات العضو املصدر

جيب أن يكون احلصول على موافقة الشركات املعنية يف العضو املصدر قبل التخطيط النهائي للزيارة هو  -3

 .األسلوب السائد

صدر بأمساء حاملا يتم احلصول على موافقة الشركات املعنية تقوم سلطات التحقيق بإخطار سلطات العضو امل -4

 .وعناوين الشركات اليت ستجري زيارا واملواعيد املتفق عليها

 .تعطي الشركات املعنية مهلة إخطار كافية قبل إجراء الزيارة -5

وال جيوز إجراء مثل هذه الزيارة إال . ال جتري زيارات لشرح قائمة األسئلة إال بناء على طلب شركة مصدرة -6

 .رةومل يعترب يعترض هؤالء األخريين على الزيا) ب(تورد ممثلي العضو املعين إذا أخطرت سلطات العضو املس) أ(

ملا كان الغرض الرئيسي للتحقيق يف املوقع هو التحقق من املعلومات املقدمة أو احلصول على مزيد من التفاصيل  -7

مل تبلغ سلطات وما . فينبغي إجراؤه بعد استالم الرد على قائمة األسئلة ما مل توافق الشركة على العكس

كما ينبغي أن يكون األسلوب السائد قبل . التحقيق حكومة العضو املصدر بالزيارة املتوقعة ومل تعترض عليها

الزيارة هو تعريف الشركات املعنية بالطبيعة العامة للمعلومات اليت جيري التحقق منها وبأي معلومات أخرى 
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 التفاصيل األخرى اليت ينبغي تقدميها على ضوء املعلومات املتلقاة ينبغي تقدميها، وأن مل يستبعد هذا تقدمي طلبات

 .يف املوقع

يتم الرد على االستفسارات أو األسئلة املوجهة من السلطات إىل شركات العضو املصدر واألساسية لنجاح  -8

 .التحقيق يف املوقع قبل إجراء الزيارة

  امللحق الثاين

  6 من املادة 8ة أفضل املعلومات املتاحة يف مفهوم الفقر

حتدد سلطات التحقيق بالتفصيل بأسرع ما ميكن بعد بدء التحقيق املعلومات املطلوبة من أي طرف ذي مصلحة،  -1

وتكفل السلطات كذلك معرفة هذا . والطريقة اليت جيب أن ينظم هبا الطرف ذو املصلحة هذه املعلومات يف رده

 على أساس ااسبة فسيكون من حق السلطات وضع قراراالطرف بأنه إذا مل تقدم املعلومات خالل فترة من

  .الوقائع املتاحة، مبا فيها الوقائع الواردة يف طلب الصناعة احمللية بدء التحقيق

مثل أشرطة احلاسب (جيوز للسلطات كذلك أن تطلب تقدمي أحد األطراف ذي املصلحة رده بوسيلة معينة  -2

مثل هذا الطلب تراعي السلطات القدرة املناسبة للطرف ذي املصلحة وعند تقدمي . أو بلغة احلاسب اآليل) اآليل

على الرد بالوسيلة املفضلة أو بلغة احلاسب اآليل، وال يطلب من هذا الطرف أن يستخدم يف رده نظام حاسب 

وال تتمسك السلطات بطلب رد باحلاسب اآليل إذا مل يكن الطرف . آيل آخر غري احلاسب اآليل الذي يستعمله

 كما هو مطلوب سيؤدي إىل زيادة غري  املصلحة حيتفظ حبسابات على احلاسب اآليل، وإذا كان تقدمي الردذو

وال جيوز .  تكاليف إضافية ومتاعب غري مناسبةمناسبة يف أعباء الطرف ذي املصلحة وعلى سبيل املثال يستتبع

الطرف ذو املصلحة حيتفظ حبساباته على أن تتمسك السلطات بالرد بوسيلة أو لغة حاسب آيل معينة إذا مل يكن 

احلاسب اآليل مبثل هذه الوسيلة أو لغة احلاسب اآليل وإذا كان تقدمي الرد على الوجه املطلوب به سيؤدي إىل 

عبء زائد غري معقول على الطرف ذي املصلحة، وعلى سبيل املثال يستتبع تكاليف إضافية ومتاعب غري 

 .مناسبة

اختاذ القرار كل املعلومات اليت ميكن التحقق منها، واليت قدمت بالشكل املناسب حىت تؤخذ يف االعتبار عند  -3

 بلغة وبوسيلة أو لغة - حيثما ينطبق ذلك–ميكن استخدامها يف التحقيق دون صعوبات كبرية، واليت قدمت 

 املفضلة، ولكن وإذا مل يرد أحد األطراف بالوسيلة أو لغة احلاسب اآليل. حاسب آيل بناء على طلب السلطات

 قد حتققت ال يعترب عدم تقدمي الرد بالوسيلة أو لغة احلاسب 2السلطات رأت أن الشروط الواردة يف الفقرة 

 .اآليل املفضلة عرقلة كبرية للتحقيق

تقدم ) مثل شريط حاسب آيل(حيثما ال تتوفر للسلطات القدرة على معاجلة املعلومات إذا قدمت بوسيط معني  -4

 . شكل مادة مكتوبة أو أي شكل آخر تقبله السلطاتاملعلومات يف
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حىت إذا مل تكن املعلومات املقدمة مثالية من كل النواحي فإن هذا ال يربر إغفال السلطات هلا بشرط أن يكون  -5

 .الطرف املعين ذو املصلحة قد تصرف على أفضل وجه يستطيعه

 عدم القبول، وتتاح له الفرصة لتقدمي مزيد من بلغ الطرف الذي قدمه بأسبابي إذا مل يقبل دليل أو معلومات -6

فإذا رأت السلطات أن التفسريات غري . التفسريات خالل فترة مناسبة مع مراعاة احلدود الزمنية للتحقيق

 .مرضية أعلنت أسباب رفض هذا الدليل أو املعلومات يف أي حتديدات منشورة

تائج املتعلقة بالقيمة العادية، على املعلومات مستمدة من إذا كان على السلطات أن تسند نتائجها، مبا فيها الن -7

وعلى السلطات . مصدر ثان، مبا فيها املعلومات املقدمة يف طلب بدء التحقيق، فعليها أن تفعل ذلك حبرص بالغ

 أن تتحقق من املعلومات من مصادر مستقلة أخرى متاحة هلا، مثل - حيثما كان ذلك عمليا–يف هذه احلالة 

األسعار املنشورة وإحصاءات الواردات الرمسية وعائدات اجلمارك، ومن املعلومات املستقاة من األطراف قوائم 

غري أن من الواضح أنه إذا مل يتعاون أحد األطراف ذات املصلحة، ومن مث . األخرى ذات املصلحة أثناء التحقيق

دي إىل نتيجة أقل مواتاة هلذا الطرف حجزت املعلومات ذات الصلة عن السلطات، فإن هذا الوضع ميكن أن يؤ

 .مما لو تعاون


