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ABSTRACT 

Commercial relationship , always take place when the foreign and importer illegal competition  

Domestic product at less than normal value or cost in another country , its perfume negative 

effects  for the Domestic  producer , consumer and foreign too , so three , legislator must be 

intervene to confrontation  commercial Dumping  crackdown which give right to obligate Extra  

Duty unless normal duty against exports in  the State . 
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 الملخص

يعد اإلغراق التجاري سلوكا تجاريا غير مشروع من أجل منافسة المنتج الوونن  مون لوبي  يول  المنتجواس المسوتورد     ول مون 

 يمتهوا العاديووة أو    وول موون تملاتهووا ممووا يسووبا أنوورارا نلوول المنووتج الووونن   وول تمتوود الووثم اإلنوورار لتشوومل كووب  موون ا سووت مار 

ثي استلزم تدلل المشرع لمواجهته من لبي توفير الحماية القانونية للمنتج الوونن  مون الوثم األجنب  والمستهلك المحل  األمر ال

الظاالر  السلبية سواء كانت حماية مدنية أو إجرائية أمام فقدان التنظيم القانون  لها، سواء ف  القووانين الااصوة كالقوانون المودن  

 جاس العرا ية. أو  انون المرافعاس المدنية أو ف   انون حماية المنت
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 المقدمة

  أوال : مدخل تعريفي للموضوع:

يعد اإلغراق من المشاكل الاطير  نلل ا  تصاد الونن  ولاصة المنتج الونن  واستقرار األسواق المحليوة فالوب نون ت هيرالوا 

السيطر  نلل أسوواق معينوة والوتحمم  هوا، يحقو  السلب  نلل أنراف التعامل التجاري سواء كانوا منتجين أو مستهلمين من أجل 

مصالحهم نلل حساب أي مصلحة ألرى وال  ا  تصاد المحل  فيترك أهرا الاما ولطيرا والو اناااض سوعر المنوتج المسوتورد 

المحلو  مقا ل األنرار  المنتج الونن  نند انتاجه لمنتجاس متشا هة، ونليه فإن اإلغراق الوو توريود السولل المماهلوة إلول السووق 

  سعر أ ل من  يمتها العادية ف  سوق البلد المورد و د يمون إغرا ا مؤ تا أو دائما.

 ثانيا :أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تممن أالمية البحث ف  غزو األسواق المحلية  البالائل المستورد   سعر أ ل مما يملاه إنتاج السولل المحليوة والوثا تو تو هير سولب  

نن  مموا يتطلوا تووفير حمايوة  انونيوة للمنوتج الوونن  سوواء كانوت حمايوة مدنيوة أو إجرائيوة فالوب نون نودر  نلل ا  تصواد الوو

المتا اس القانونية  هثا الجانا، كل الثا كان دافعوا لتسوليا الالووء نلول الوثا المونووع الحيووي وإيجواد الحلووي المناسوبة للقالواء 

ون  لهوثم الحمايوة فو  أول أحموام القوانون المودن  العرا و  و وانون المرافعواس نلل الثم الظواالر  السولبية مقا ول للوو التنظويم القوان

 المدنية . 

  ثالثا : منهجية البحث

سوف نتبل األسلوب التحليل  ف  نرح الثا المونوع من لوبي تحليول النصوول القانونيوة الووارد  فو   وانون فو   وانون حمايوة 

مون أجول الوصووي إلول تنظويم  وانون   1991يوة ممافحوة اإلغوراق الجواس ونصول اتاا  0212لسنة  11المنتجاس العرا ية ر م 

 يتعل   الحماية القانونية للمنتج الونن .

 رابعا: خطة البحث

سوووف نقسووم البحووث إلوول هبهووة مباحووث ماصصووين المبحووث األويا لماهوووم اإلغووراق التجوواري للمنووتج الووونن  وتلووك فوو  هبهووة 

اإلغراق التجاري لغة واصطبحا وتناولنا ف  المطلا ال وان  أنوواع اإلغوراق التجواري مطالا، لصصنا المطلا األوي لتعريف 

أما نناصرم فتطر نا إليهوا فو  المطلوا ال الوث، أموا فو  المبحوث ال وان  فتناولنوا فيوه الحمايوة المدنيوة للمنوتج الوونن  مون اإلغوراق 

 المدنية للمنتج الونن  . وتلك ف  مطلبين نتناوي ف  المطلا األويا شرون  بوي دنوى الحماية
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وف  المطلا ال ان ا سوف نتناوي فيه أهر دنوى الحمايوة المدنيوة للمنوتج الوونن  أموا المبحوث ال الوثا فسووف ناصصوه للحمايوة 

اإلجرائية للسلل المحلية من اإلغراق التجاري ماصصين المطلا األويا دنوى اإلغوراق التجواري وفو  المطلوا ال وان ا سووف 

ئل البديلة لاض منازناس اإلغراق التجاري هوم أنهينوا  ح نوا  ااتموة،  يفنوا فيهوا أالوم النتوائج والتوصوياس التو  توصولنا نتناوي الوسا

 إليها من الثم الدراسة.  

 المبحث األول

 اإلغراق التجاري

 مفهوم اإلغراق التجاري 1-1

ع اإلغراق ونناصرم وتلك  عد تقسيمه إلل سوف نتناوي ف  الثا المبحث من حيث ماالية اإلغراق لغة واصطبحا واالم أنوا     

هبهة مطالا نتناوي ف  المطلا األوي تعريف اإلغراق لغة واصطبحا أما ف  المطلا ال وان  فسووف نسولا الالووء نلول أنوواع 

 اإلغراق التجاري هم نحدد نناصرم ف  المطلا ال الث .

 المطلب األول / تعريف اإلغراق التجاري لغة واصطالحا 1-1-1

      ، ق  مون أجول تحديود ماهووم اإلغوراق التجواري لغوة    ود أن ترجول إلول األصول ال بهو  لملموة اإلغوراق وأصولها فو  اللغوة غ وور 

والغرق الو الرسوب ف  الماء، وأغرق ت ت   معنل  الغ ف  األمر وجاوز الحد كما ي ت   معنل ا ستبعاد، والتغري  أيالا مطلو  

و د غرق غر ا والو غارق،  اي أ و الونجم ا ف صوبحوا فو  المواءل والانوادقل مون  وين مقتووي ل  ويقاي رجٌل غرق وغري ٌ . [2]القتل

  . [1]وناٍف غارق والجمل غر ه والو ف عيل

فوهأ   نوه  يول منوتج فو  سووق  . [5]أما نن تعريف اإلغراق اصطبحا فقد التلف الاقه ف  تعرياه ف  اتجاالاس ند ، مونهم مون نرف

فه آلورون  شومل آلور  والقوي   نوه  يول منوتج موا دالول سووق دولة ما  سعر أ ل مما ي باع  ه دالل سوق الدولة المصنعة له، ونرف

 دولة ألرى    ل من سعر التملاة.

يتالح لنا مون الوثين التعورياين  و ن المنوتج يموون  موجبهوا مغر وا حتول لوو لوم يسوبا نوررا للمنوتج الوونن ، ومون وجهوة نظرنوا 

فه آلرون  صيغه ألرى وانتبرم  يعا   مقادير نامه و  سعار أ ول مون السوعر  المتوانعة نجد إن الثا القوي غير د  ، لثلك نرف

ومول تقوديرنا لهوثا التعريوف إ  أنوه جواء نويقا  للمعنول ، [6]ن والسويطر  نلول السووق المعتاد وتلك  هودف التغلوا نلول المنافسوي

الحقيق  لإلغراق ألنه حدد الدف المغرق والو التغلا نلل المنافسين والسيطر  نلول السووق والوثا جوزء مون غايواس اإلغوراق   
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لمحافظه نلول وجودالوا فو  األسوواق الاارجيوة كلها، ألن الهدف  د يمون تصريف للمنتج الونن  أو إيجاد سوق لارج  لها أو ا

 أو تصريف الاائض من المنتج الونن  وغيرالا من أالداف ألرى  تقل تحت حصر .

ونرفأه آلرون   نها  يل السلعة ف  أسواق الدوي األلرى   سعار أ ل من السعر الثي تبواع  وه السولعة ناسوها فو  السووق المحليوة 

  . [7]ا مل مرانا  تماليف النقلف  الو ت ناسه وأروف اإلنتاج ناسه

لو  ارنفا الثا التعريف  التعاريف السا قة نجدم واسعا نونا ما إ  أنه استند إلل أورف اإلنتواج والوثا   يوؤهر نلول اإلغوراق وتلوك 

لووثلك أنطوول ألن تشوا ه أو الووتبف أوورف اإلنتوواج كوووفر  الموواد األوليووة أو اليوود العاملووة   فائوود  منووه فو  تحديوود إغرا يووة المنووتج 

 ماهوما مغايرا  لإلغراق وتلك  القوي ا . [10]البعض اآللر

 إن رسوم اإلغراق تارض إتا كان سعر تصدير المبيعاس أ ل من  يمتها ف  السوق األجنب . 

وتعتمد تملاة اإلنتواج إتا كانوت القيموة فو  السووق األجنبو  غيور مناسوبة أو غيور محققوة ويجوا أن يموون لإلغوراق نب وة  الورر 

 مادي تعانيه الصنانة المحلية.

 إ  إن الثا التعريف محل نظر وتلك ألنه جاء  صيغة شرح لإلغراق وليس تعرياا، ألن التعريف يجا أن يمون جامعا مانعا.

لسونة  11( مون  وانون حمايوة المنتجواس العرا يوة ر وم 1( مون المواد   1أما تعريف اإلغراق لدى التشريعاس فقد جواء فو  الاقور   

 تعرياا لإلغراق   نه ا 0212

 توريد السلل المماهلة إلل السوق المحلية  سعر أ ل من  يمتها العادية ف  سوق البلد المورد.

مل تقديرنا لمو ف المشرع العرا   ف  تحديد ماهوم اإلغراق إ  إننا   نتا  معوه لسوببين األوياالوو أن التعريوف لويس مون مهوام 

 و  أن يتورك للاقهواء والشوراح والمتواب الماتصوين ونول التعريوف، أموا السوبا ال وان  فقود المشرع، كوان األولول  المشورع العرا

ألا  المشرع العرا   ف  التيارم لعباراس التعريف تحديودا كلموة توريود والتو  الو  مرادفوا لملموة تصودير فإنهوا تعنو   و ن القوائم 

مر  د  يمون كثلك دائموا، إت يممون أن يموارف الاعول  اعل اإلغراق الو الونن  سواء أكان شاصا ناما أو لاصا وف  حقيقة األ

 األجنب  كثلك .

 من كل ما تقدم يممننا أن نقترح تعرياا لإلغراق جامعا مانعا وكاآلت ا 

أباع فيها منتج أجنب  أو تقدم لدماس ف  أسواق دولة ما  ممياس  يعد اإلغراق مؤ تا كان أم دائميا ممارسة تجارية غير مشرونة ت

 من أ ل من همنه ف  أسواق دولة المنش  أو دولة هال ة أو أن يقل نن تملاة إنتاجه مسببا أنرارا للمنوتج الوونن  المشوا ه كبير  و 

 له .
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إن التعريف المقترح  د أنطل تميفاا د يقا لإلغراق  انتبارم ممارسة تجارية غير مشرونة، كما أنه حدفد لنا أنواع اإلغراق والو  

اء ماهومه أوسل إت شمل الادماس والبالائل معا فالب نن تلك حدفد كيايوة و ووع ممارسوة تجاريوة غيور المؤ ت والدائم  كما ج

مشرونة، فالب نن تلك حدد كياية و وع اإلغراق تلك من لبي  يل المنتجاس األجنبية  مميواس وفيور  و  هموان أ ول  م يور مون 

ر  للمنوتج الووونن  مموا يتطلوا توووفير الحمايوة القانونيوة للمنووتج أهموان المنوتج الووونن  المشوا ه لوه ويترتووا نلول تلوك إنوورارا كبيو

 الونن  . 

 المطلب الثاني / أنواع اإلغراق  1-1-7   

  عد أن حددنا ماهوم اإلغراق لغة واصطبحا   د إن نسلا الالوء نلل أنواع اإلغراق حيث يمون اإلغراق  نونينا     

 اإلغراق المؤ ت .  -1

 اإلغراق الدائم .  -0

 فبالنسبة لإلغراق المؤ ت يمون الو األلر نلل نونين ا

 اإلغراق المااجئ  . -أ

 اإلغراق  صير األجل . -ب

أما نن اإلغوراق الماواجئا فهوو نووع مون أنوواع اإلغوراق إ  أنوه يسوتهدف سووق معنيوة أو  لود  صواة دائموة فيقول  ظورف نوار  

متراكم من محصوي أو سلعة، والثا النوع مون اإلغوراق كالزياد  الحاصلة ف  نرض منتج معرض للمساد أو حالة وجود فائض 

مرتبا  التالص من المنتجاس الزائد  من اإلنتاج فهو  صير المد  لحد كبير  د   ينتج ننه آه ر اإلغراق فهو   يحمل فو  نياتوه 

 . [17]نية اإلنرار  اإلنتاج المحل  

و موجا الثا النوع من اإلغراق يعمد التاجر أو المسوتورد إلول ف  حين إن النوع اآللر من اإلغراق الو اإلغراق  صير األجل، 

 يل سلعة   سعار منااالة ولاتر  محدود  والنا يتحمل المغرق لسائر كبير  نلل أمول تحقيو  أر واح مسوتقبلية  عود القالواء نلول 

 منافسيه ف  السوق.

ينتهوو   مجورد تحقيو  الهوودف، لوثلك يسوومل  مموا تقودم تبووين لنوا الووثا النووع مون اإلغووراق التجواري يهوودف إلول تحقيو  الوودف معوين 

 . [9] اإلغراق الهجوم  

 أما النوع ال ان  من اإلغراق الو اإلغراق الدائما
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والوثا النووع يموون وفقوا لاطوة    [16]حيث يستمر  يل السلل ف  السوق الاارجية  سعر أ ل من السعر المحل  أو  تملاة اإلنتاج  

 نويلة األمد 

 إلل األتالان الواو السؤاي الثي يتبادر  

 أي نوع من اإلغراق يعد لطيرا ويؤهر سلبا نلل المنتج الونن ؟

من وجهة نظرنا المتوانعة نعتقد إن اإلغراق القصير األجل الو أك ر لطور  نلل المنتج الونن  من أنوواع اإلغوراق التجواري 

 يمموون تلووك فوو  اإلغووراق القصووير األجوول األلوورى، وتلووك ألن اإلغووراق الوودائم يمموون ممافحتووه موون لووبي فوورض الرسوووم  ينمووا  

لقصور مدته فالب نن تلك فإن اإلغراق الدائم فيه فائد  للمستهلك أو المنتج المحل  الثي ينتج سولل معتمود نلول السولعة المغر وة 

اي   كماد  رليصة ال من تدلل فو  صونانتهم فهوثم الاائود  أكبور مون نورر اإلغوراق نلول المنوتج الوونن  المماهول والوثا ا حتمو

 وجود له ف  اإلغراق القصير األجل . 

 المطلب الثالث / عناصر اإلغراق 1-1-3

 عد أن  ينا مااليوة اإلغوراق وأنوانوه ارت ينوا فو  الوثا المطلوا تحديود نناصور اإلغوراق والتو    ود مون وجودالوا مون أجول أن      

 يتحق  وجود اإلغراق  ويممننا إجماي الثم العناصر   بهةا 

أو ا الو فعل اإلغراق ويتحق  تلك  وجود منتج يتم تصديرمأ من دوله ما وإدلاله    ل من  يمته العادية حيث يوتم  يعوهأ فو  دولوة 

 . [18]التصدير  سعر أ ل من السعر المقا ل لمنتوج ونن  مماهل له يباع ف  دولة التصدير 

 هانياا أن يمون اإلغراق غير مشروعا

  يما  إدلاي المنتج إلل دولة ما    ل من  يمته العادية لبيعه   من أ ل من همن المنتوج الونن  المماهل  ك  يتحق  اإلغراق     

مون سوعر  %0له   د إن يمون اإلغراق غير مشروع،  معنل آلور يعود إغرا وا مشورونا الوثي يتالومن الوام  إغوراق يقول نون 

موون وارداس الدولووة  %02ارداس المغر ووة فوو  دولووه مووا يقوول نوون التصوودير ويعوود حجووم وارداس اإلغووراق  لوويب إتا كووان حجووم الووو

 . [18] المستورد  من المنتج المماهل
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 هانيا ا الالرر

ويتم ل  إلحاق نرر  المنتج المحل  فوإن إدلواي منوتج إلول دولوة موا  سوعر أ ول مون القيموة العاديوة ووجوود منوتج محلو  مماهول   

  . [19]والو إلحاق الالرر  المنتوج الونن  و عدمه   يتحق  اإلغراقيتحق  اإلغراق إ   و وع العنصر ال الث 

 المبحث الثاني 

 الحماية المدنية للمنتج الوطني 

 الحماية المدنية للمنتج الوطني من اإلغراق 7-1

 بووي دنووى الحمايوة إن حماية المنتج الونن  يعد أالم مبرر لتوفير الحماية المدنية له والثم األلير    تتحقو  إ   تووافر شورون 

المدنية واألهر المترتا نليها لثلك ارت ينا تقسيم الثا المبحث إلل مطلبين ماصصين المطلا األوي لشرون  بوي دنووى الحمايوة 

 المدنية للمنتج الونن  أما المطلا ال ان  فسوف نتناوي فيه أهر دنوى الحماية المدنية للمنتج الونن   التعويض ( .

 ول /شروط قبول دعوى الحماية المدنية للمنتج الوطني المطلب األ 7-1-1

 من أجل اإللمام  المونوع   د أن نتطرق إلل الاط  والالرر والعب ة السببية  ينهماا

فبالنسبة للاط  الو أمر   د تحققه من أجل رفل دنوى الحمايوة المدنيوة  الصويغة التو  يترتوا نليهوا نورر  والمنتج الوونن  فهول 

 ط  ؟!يعد اإلغراق ل

نجود أن الاطو  فو  فعول اإلغوراق يممون فو   0212لسونة  11( مون  وانون حمايوة المنتجواس العرا يوة ر وم 1لو رجعنا إلل المواد   

نملية تصدير أي منتج إلل  لد ا ستيراد   من يقل نن القيمة العادية لمنتج مماهول أو مشوا ه فو  السووق المحليوة،  معنول آلور إن 

ي غيوور المشووروع موون ندمووه يمووون  مقارنووة سووعر السوولعة فوو  البلوود المسووتورد وسووعر السوولعة فوو  البلوود  يووام فعوول اإلغووراق التجووار

المصودر فبمجورد أن  يمووون سوعر السولعتين ماتلاتووين فوإن كانوت القيمووة العاديوة للسوعلة أنلوول مون سوعر التصوودير،  يممون القوووي 

عادية فإن تلك يعد دليب نلل توافر فعول اإلغوراق التجواري  وجود إغراق ولمن متل ما كان سعر تصدير السلعة أ ل من القيمة ال

 غير المشروع، نليه من كل ما تقدم يممننا أن نأعد اإلغراق لط  . 

أما نن الالرر، فمما نعلم إن الالرر  شمل نام الو أتى يصيا الشاص فيسبا لسار  مالية ف  أمواله سواء كانوت ناتجوة نون 

 [8]أوصافها وكل ما يترتا نليه من نقص ف   يمتها كما كانت نليه  بل و وع الالررنقصها أو نقص منافعها أو زواي  عض 

. 
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     فهل ماهوم الالرر الثا ينطب  نلل الالرر ف  دنوى الحماية المدنية للمنتج الونن ؟

اإلغوراق التجواري  لم يعرف أو يحدد الالرر، إ  إن اتاا ية ممافحة 0212لسنة  11 النسبة لقانون حماية المنتجاس العرا ية ر م 

منها نرفت الالرر   نه  الالرر المادي لصنانه محلية أو التهديود  إحوداض نورر موادي أو التو لير الموادي إل اموة م ول  0ف  م 

 الثم الصنانة(. 

يتالح لنا من الثا النص أنه  د أشار للالرر المادي فقا دون الالرر المعنوي والثا محل نظر لاصوة، وأن النشواناس التجاريوة 

ر  شوومل كبيور  السوومعة التجاريوة لووثلك ن موول مون المشوورع العرا و  أراد التوودلل  وونص  وانون  يشوومل الالورر  نونيووه المووادي تتو ه

 والمعنوي، وتلك ف   انون حماية المنتجاس العرا ية نلل أن يمون النص  الشمل األت ا

ة للمنتج الونن  ( كما تجدر اإلشار    ن الوثا  إتا تحق  اإلغراق التجاري لزم التعويض نن ما يحدهه من أنرار مادية ومعنوي 

النص  د أشار إلل التهديد أو التو لير والنوا يتم ول   نورار وشويمة الو ووع  سوبا ا سوتمرار فو   يول السولل المسوتورد  فو  البلود 

التو لير فيتم ول  المستورد  المستوى والسعر ناسيهما والوثا  الت كيود يوؤدي إلول أنورار ماديوة مسوتقبلية نلول المنوتج الوونن ، أموا

  انعدام الجدوى ا  تصادية من إنشاء مشروع تجاري  سبا اناااض أسعار السلل المغر ة.

أما نن العب ة السببية فيجا أن يمون الالرر  د و ل  سبا الاط  ويعد توافر العب ة السوببية  وين فعول اإلغوراق التجواري غيور 

مافحة اإلغراق، ألن مجرد  يام فعل اإلغراق وتحديدم   يعد كافيا لويممن المشروع والالرر ال  العنصر الاعاي لغرض تدا ير م

المنتج الونن  ف  البلد المستورد من رفل الدنوى إت   د أن ي بت أن الاط  الو نله الالرر و  ت ير نب ة السببية مشوملة متول 

أ ار إتا تالل فعل اإل غراق أفعا  ألرى منتجة فو  إحوداض الالورر واجتمعوت ما كانت ال  النتيجة النهائية للاعل، إ  أن المشملة ت

ند  أسوباب فو  تحقيو  النتيجوة أو سواالمت فو  تحقيقهوا نوامول ألورى كاعول الالورر أو فعول المتالورر، وتلوك فو  حالوة تحقيو  

 الالرر جزء منه راجعا  إلل اإلغراق وف  جزء آلر يعود إلل العوامل األلرى األجنبية نن فعل اإلغراق . 

 المطلب الثاني / أثر دعوى الحماية المدنية للمنتج الوطني 7-1-7

 التعويض -

إلل تحديد المقصود  اإلغراق وشرون تحققهل وكيايوة معالجتوه واآلهوار  0212لسنة  11أشار  انون حماية المنتجاس العرا ية ر م 

لل ش  إنما يودي نلول أنوه  ود تورك األمور المترتبة نلل الدنوى إ  أنه لم يتطرق إلل مس لة الامة  وال  التعويض، والثا إن دي ن

 إلل القواند العامة ف  القانون الونن  لمل دولة. 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 022 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

مما يؤكد نرور  البحث ف   واند المسؤولية المدنية لتعويض المتالرر من جراء السلوك التجاري غير المشوروع فو  التجوار  

عهأ مطالبوة المنوتج األجنبو  والمسوتورد  تعوويض يقا ول الدولية وللمنتج الونن  الثي تعرض للالرر يتعثر تداركهأ كإغبق مصون

 . [13]تعادي  يمة ما يملاهأ من إناد  إلل ما كان نليه  بل و ونه 

 12ولعدم وجود أحمام لاصة  التعويض من حيث تقديرمأ وشرونهأ وندم رجوع القواند العامة ف  القانون المدن  العرا   ر وم 

المعدي نقترح نلل المشرع العرا   نوص فو   وانون حمايوة المنتجواس العرا يوة يمونح الحو  للمنوتج الوونن  المطالبوة  1991لسنة 

 ل اآلت ا  التعويض ون مل أن يمون النص  الشم

 يح  للمتالررين من اإلغوراق التجواري المطالبوة  والتعويض إن كوان لوه مقتالول وياالول تقوديرم للمحواكم الااصوة فو  مسوائل 

 اإلغراق التجاري (

اء اإلغوراق التجواري للمنوتج الوونن  فالوب نون أنوه  نليه فإن النص المقترح  د نالج مس لة التعويض نن األنرار الوا عوة جورف

 محاكم متاصصة  النشان التجاري تنظر ف  مسائل اإلغراق التجاري . ا ترح تشميل 

 المبحث الثالث

 الحماية اإلجرائية للمنتج الوطني 

 الحماية اإلجرائية للمنتج الوطني من اإلغراق 3-1

األمور الوثي  يعد اإلغراق التجاري أحد صور المنافسة الغير مشرونة لثلك   د من وجود آلياس تحد منه وتعالجوه حواي و ونوه،

يدفعنا للتساؤي نن مدى إممانية إ امة دنوى اإلغراق التجاري وما الو دور الطرق البديلة لحول النوزاع فو  معالجوة الوثم المسوالة 

 وما الو دور المشرع العرا   ف  الثم الحا س ولغرض اإلجا ة نن الثم التساؤ س  سمنا الثا المبحث إلل المطالا اآلتية ا

 / دعوى اإلغراق التجاري المطلب األول  3-1-1

 د نرف اإلغراق التجاري إ  أنه لم يشير إلل دنوى اإلغراق   مون    [23]نلل الرغم من أن  انون حماية المنتجاس العرا ية 

حيث التنظيم و  من حيث التعريف، ولودى الرجووع لقوانون المرافعواس العرا و   وصواه القوانون اإلجرائو  العوام نجود أنوه نورف 

ونليه يممننا أن نعرف دنوى اإلغراق التجاري   نها نلا تتقودم  [24]  نها  نلا شاص حقه من آلر أمام القالاء ( الدنوى 

  ه الجهة المعنية إلل القالاء للحصوي نلل الحماية القالائية ف  حاي تحق  اإلغراق. 

ثلك ؟ لودى الرجووع إلول  وانون حمايوة ويبقل التساؤي ماتوحا نن مدى إممانية رفل الثم الودنوى ومون الو  المحمموة الماتصوة  و

المنتجاس العرا ية نجد أنه ا تصر نلل  يان آلية إهباس وجود اإلغراق ووسيلة تقوديم الطلوا الول وزيور الصونانة والمعوادن للبودء 
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ءاس  التحقيقاس، وإتا هبت وجود اإلغراق يصدر الوزير الماوتص  ورارا  اورض تودا ير نهائيوة لمعالجتهوا أو يو مر  إصودار إجورا

ناجلة تتالمن ونل ت ميناس أو كاالة كما يممن أن يتاث التدا ير المايلة  ممافحة اإلغراق من لبي فرض الرسوم الجمركيوة أو 

 تحديد رسوم تعويالية أو اتاات تدا ير و ائية ألرى . 

 . [12]الت  انظم إليها العراق  1991وي ت  تلك انسجاما مل اتاا ية الجاس 

اإلجراءاس الت  نصف نليها الثا القانون ال  إجراءاس تنايثية  يممن تطبيقها أمام المحواكم العرا يوة، األمور الوثي يعود ويبحظ أن 

محل نظر لثلك نوص  المشرع العرا    إيراد  اب لال ف   انون حماية المنتجاس العرا يوة ننوانوه دنووى اإلغوراق التجواري 

 اوى .ينظم األحمام الااصة  هثا النوع من الدن

موون ناحيووة ألوورى نجوود أن المشوورع العرا وو  اسووتحدض محممووة  ووداء  لاصووة  الوودناوى التجاريووة تاووتص  ووالنظر فوو  الوودناوي 

التجارية، إتا كان أحد أنرافها أجنبيا أي مون غيور العورا يين ويموون التصاصوها المموان  محافظوة  غوداد  حودودالا اإلداريوة، أموا 

وي ت  تلك انسوجاما مول  . [20]األحمام العامة الت  نص نليها  انون المرافعاس العرا   نرق الطعن ف  إحمامها فيطب   ش نها 

الت  سمحت  مقانا  األجنب  أمام المحاكم العرا ية إتا وجد فو  العوراق و وت رفول الودنوى . [25]أحمام القانون المدن  العرا  

 نايث فيه. أو كان مونوع الدنوى نقدا تم إ رامه ف  العراق أو كان واجا الت

وتعد الثم لطو  إيجا ية من المشرع العرا   ت ت  استجا ة للحاجة لوجود الموثا نووع مون المحواكم فو  أول ا زدالوار ا  تصوادي 

 وا ناتاح التجاري نلل دوي العالم فالب نن التاصص القالائ  الثي دنل إليه الاقه الحديث .

دنوى تتعل   واإلغراق التجواري، لوثلك نودنو إلول رفول الودناوي المتعلقوة  ونلل الرغم من وجود الثم المحاكم إ  إننا لم نجد أي

 اإلغراق أمام الثم المحاكم ف  الو ت الحال  وندنو المشرع العرا   إلل إنشاء محاكم ا تصادية متاصصة  والنظر فو  الودنوى 

تصوادية فو  كول محمموة اسوتةنافية  رئاسوة التجارية، ونقترح إنافة النص اآلت  إلل  وانون السولطة القالوائية  تنعقود المحواكم ا  

 أحد أنالائها ونالوية ندد كاف  من  الاتها تاتص  النظر ف  الدناوي التجارية ودناوي اإلغراق التجاري (. 

ويقصد  المحاكم ا  تصادية ال  المحاكم الت  تاتص  النظر فو  الودناوي ا  تصوادية، وتالوم  الوا  متاصصوين يوتم التيوارالم 

من  ين  الا  المحاكم اإل تدائية و الا  محاكم ا ستةناف، ومن أالم دوان  انشائها الحاجة إلل إجوراءاس  الوائية حدي وة تتناسوا 

 . [15]رية مل الطبيعة الااصة للمنازناس التجا

وتتشا ه المحاكم ا  تصادية مل المحاكم المدنية ف  إجراءاتها، إت يطب  نليهما  واند  وانون المرافعواس المدنيوة  انتبوارم القوانون 

 اإلجرائ  العام . و  تاتلف ننها إ  ف  مس لة تحالير الدنوى والطعن ف  األحمام .
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( منووه  تنشوا  موول محمموة ا تصووادية اليةووة 8إت نصووت المواد    . [26]ي و ود نووص نلول تلووك  وانون المحوواكم ا  تصوادية المصوور

لتحالير المنازناس والدناوى التو  تاوتص  هوا الوثم المحمموة وتلوك فيموا نودا الودناوى الجنائيوة والودناوى المسوتاناة واألوامور 

 المنصول نليها ............(

 الت  ترفل ا تداء أمام المحاكم ا  تدائية وا ستةنافية.و ثلك ينحصر نطاق تحالير الدناوي نلل الدناوي الغير جنائية 

وحددس الاقر  ال ال ة من الماد  ال امنة من  انون المحاكم ا  تصادية التصاصاس اليةوة التحالوير التو  تشومل التاكود مون اسوتيااء 

لك لبي هبهين يوموا فالوب نون مستنداس الدناوى، ونقد جلساس ا ستماع ألنرافها وتحديد أوجه الابف وا تااق  ينهم كل ت

  . [11] ثي محاو س الصلح  ينهم

ونجد أن الثم اإلجراءاس تتشوا ه مول نظوام إدار  الودنوى المدنيوة الوثي ألوث  وه القوانون األردنو ، والوثي يهودف لعقود لقواءاس  وين 

 الاصوم لحصر النزاع  واستمماي األدلة والمحاولة لعقد الصلح  ين الطرفين.

العرا    اتباع الثم النظم القالائية الحدي ة الت  من ش نها الحد من أواالر   واء التقانو  فالوب نون انسوجامها ونوص  المشرع 

 مل الطبيعة القانونية للدنوى التجارية .

 المطلب الثاني / دور الوسائل البديلة لحل النزاع في فض منازعات اإلغراق التجاري  3-1-7

التقانو  إ  أن نووي وشوملية الوثم اإلجوراءاس أدى للبحوث نون وسوائل  ديلوة لحول النوزاع نلل الرغم من الالماناس الت  يحققها 

م ل التحميم والوسانة مما يدفعنا للتساؤي نن دور الثم الوسائل ف  فض منازناس اإلغراق التجاري والثا ما سونجيا نليوه مون 

 لبي الثا المبحث.

التو  تشومل  وديب نون المحواكم فو  حول المنازنواس غالبوا تسوتوجا  يقصد  الوسائل البديلة لحل النوزاع مجمونوة مون اإلجوراءاس

 . [23]تدلل شاص هالث نزيه وحيادي

ومن الثم الوسائل التحميم والوسانة والتوفب . وتجدر اإلشار  إلل أن المشرع العرا   نوص نلول التحمويم فو   وانون المرافعواس 

 وين األفوراد نلول محمموين لياصولوا فيهوا  عيودا نون إجوراءاس القالواء العرا   ويعرفه الاقه   نه  اتااق نلول إنانوة حول موا ينشو  

 . [3]العادي 

كما نصت نلل أحمامة منظمة التجار  العالمية إت تتشمل اللجان التحميمية فو  حواي تقوديم نلوا مون الطورف المتالورر، ويجوا  

ن التحميميوة  محمونوة مون اإلجوراءاس، تبودأ أن يشيير إلل نقد المشاوراس من ندمها مل تحديد موانل النزاع. وتقوم الثم اللجا
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أشوهر ألورى ويحو  للجوان التحقيقيوة  0أشهر للمسائل المستعجلة ويممن أن تمتود الوثم الاتور  الول  0أشهر و 6 دراسة المونوع 

 من أجل التوصل إلل الحقيقة نلا ا ستشار  من الابراء .

الموود  المحوودد  ويطوورح نلوول الوودوي األنالوواء الووثين يحوو  لهووم  وتقوودم لجووان التحموويم تقريرالووا إلوول لجووان تسوووية المنازنوواس فوو 

أيام وإتا لم يتم التوصل إلل حل مرن ، تقدم لجنة التحميم تقريرالا إلل لجنة تسوية المنازنواس تبوين  12ا نتراض نليه لبي 

 فيه نتيجة الحمم إتا توصلت إلل حل.

والو  تتو لف مون أشواال يمتلموون الابور  العاليوة فو  مجواي التجوار  ويممن استةناف القالايا التحميمية من  بل لجان ا ستةناف 

يومووا مون نرنووها نلول األنالوواء يمموون للجوان تسوووية المنازنوواس  02الدوليوة و عوود أن تصودر  ووراراس لجووان التحمويم وتمالوو  

اف فوو  حوواي نوودم وانتموواد القووراراس التحميميووة فوو  حوواي نوودم اسووتةنافها ويعتموود جهوواز تسوووية المنازنوواس تقووارير اليةووة ا سووتةن

 . [14]ا نتراض نليه 

ونجد أن ا حمام الت  نص نليهوا  وانون المرافعواس العرا و  غيور كافيوة،  ول نحتواج إلول تشوميل اليةواس لاصوة  والتحميم تاوتص 

ك  الاصل ف  منازناس اإلغراق التجاري فالب نن اتباع الوسائل الحدي ة  التحميم من لبي النص نلل التحميم اإللمترون  لوثل

نقتورح نلول المشورع العرا و  إنوافة الونص اآلتو  إلول  وانون المرافعواس  يقول التحمويم  الوسوائل التقليديوة والوسوائل اإللمترونيوة 

 تشمل لجان واليةاس لاصة تاتص  الاصل ف   الايا اإلغراق التجاري(

رنائية تتم ل  وجود شاص محايد صواحا أما الوسانة فه  من أحد الوسائل الاعالة والبديلة لحل المنازناس وتتسم  الطبيعة ال

كاوواء  ولبوور  يسوومل الوسوويا، يوأووف مهاراتووه موون أجوول حوول النووزاع  ووإراد  الطوورفين المتنووازنين إت يسووعل إلدار  التاوواوض 

والوصوي لحل يرن  الطرفين وينه  النزاع  ينهما  عيدا نن القالاء، تلك تعد الوسانة من المسان  الطونيوة المتاصصوة إت 

يا منهجا متاصصوا لحول النوزاع  عيودا نون سواحة القالواء مموا يوؤدي الول تاايوف العواء نون سواحاس القالواء فالوب يتبل الوس

التصار الو ت والجهد واإلجراءاس وتجدر اإلشار  إلل أن الوسانة تقوم نلل ند  أنواع  د تمون  الائية إت يعوين الوسويا فيهوا 

لاصة، إت يتم التيار الوسويا مون  ائموة تتالومن مجمونوة مون الوسوطاء  من  بل  ان  اإلدار  المدنية للدنوى أو تمون وسانة

تي لبر  وكااء  نالية أو تموون وسوانة اتاا يوة حيوث يتقودم أنوراف النوزاع  طلوا إلول  انو  الصولح أو  انو  اإلدار  المدنيوة 

 و د نصت منظمة التجار  العالمية نلل الثم األساليا لحل منازناس اإلغراق التجاري .. [22]

ما  النسبة لمو ف المشرع العرا   فلم ينص نلل الوسانة لثلك نقترح نليه األلوث  الوسوانة ك سولوب لحول منازنواس اإلغوراق أ

 التجاري.
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 الخاتمة .

  عد أن انهينا  ح نا المتوانل الثا توصلنا إلل جمله من النتائج والتوصياس نوردالا نلل التوال  ا

 أوال : النتائج 

 انون حماية المنتجاس العرا   واإلشار  إلل اإلغوراق التجواري نومن نصوصوه إ  أنوه ا تصور نلل الرغم من إصدر  -1

نلل المنتجاس فقا، ولم يشمل الادماس كما أنه أشار للالرر المادي فقا دون الالرر المعنوي فالب نون تلوك إنوه لوم 

حممة  داء  لاصة  حل المنازناس ينظم وسيله  الائية تعالج حا ته كرفل دنوى مدنية، واستحدض المشرع العرا   م

 التجارية ويعد تلك لطو  إيجا ية نحو التاصص القالائ .

لإلغراق التجاري أنواع منوه اإلغوراق المؤ وت واإلغوراق الودائم واإلغوراق المؤ وت لوه نونوانا الموا اإلغوراق الماواجئ  -0

أك ور لطوور  نلول المنوتج الوونن  واإلغراق  صير األجل ومن لبي البحث تبين لنا   ن اإلغراق القصير األجول الوو 

 من أنواع اإلغراق التجاري األلرى.

يعان  النظوام القالواء العرا و  نموموا مون أواالرم الوباء فو  إجوراءاس التقانو ، األمور الوثي يوؤهر سولبا نلول  الوايا   -0

لمدنيوة والمحواكم المنازناس التجارية ويعود السبا ف  تلك إلل ندم تبنيه للونظم القالوائية الحدي وة م ول إدار  الودنوى ا

 ا  تصادية .

تعد الوسائل الحدي ة لحل النزاع م ول التحمويم والوسوانة وسويلة فعالوه لحول منازنواس اإلغوراق التجواري الوثا موا أكدتوه  -1

المنظمة العالمية للتجار  الدولية، ولم ينص المشرع العرا   إ  نلل التحميم الثي   تزاي نصوصوه  حاجوة إلول إنواد  

 ميم اإللمترون  ليسهل األلث  ها ف  منازناس التجار  اإللمترونية ومنها اإلغراق التجاري . نظر لتشمل التح

 ثانيا : المقترحات 

 0212لسنه  11من  انون حماية المنتجاس العرا ية ر م  1من الماد   1نقترح نلل المشرع العرا   تعديل نص الاقر   -1

 لتمون  الشمل اآلت  ا 

 أباع فيها منتج أجنب  أو تقدم لدماس فو  أسوواق دولوة يعد اإلغراق مؤ تا كان أ م دائميا ممارسة تجارية غير مشرونة ت

ما  ممياس كبير  و  من أ ل من همنه ف  أسواق دولوة المنشو  أو دولوة هال وة أو أن يقول نون تملاوة انتاجوة مسوببا أنورار 

 للمنتج الونن  المشا ه له .
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 لإلغوراق  انتبوارم ممارسوة تجاريوة غيور مشورونة، كموا أنوه حودد لنوا أنوواع  إن التعريف المقترح  د أنطل تمياوا د يقوا

اإلغراق وال  المؤ ت والدائم  كموا جواء ماهوموه أوسول إت شومل الاودماس والبالوائل معوا فالوب نون تلوك حودد كيايوة 

ألجنبيوة و وع ممارسة تجارية غير مشرونة، فالب نن تلك حدد كياية و وع اإلغراق تلك من لوبي  يول المنتجواس ا

 ممياس وفير  و  همان أ ل  م ير من أهمان المنتج الونن  المشا ه له ويترتا نلل تلوك إنورارا كبيور  للمنوتج الوونن  

 مما يتطلا توفير الحماية القانونية للمنتج الونن  . 

ممافحوة اإلغوراق  إن  انون حماية المنتجاس العرا ية لم يحدد نوع الالرر الثي يصيا المنتج الونن ، ف  حوين اتاا يوة -0

التجاري   د حددته  الالرر المادي والثا محل نظر إت انه لم يشمل الالرر المعنوي لثلك نقترح نلل المشرع العرا   

 النص اآلت  ا

 إتا تحقو  اإلغووراق التجواري لووزم التعوويض نوون موا يحدهووه موون أنورار ماديووة ومعنويوة للمنووتج الوونن  ( فهووثا الوونص 

األنوورار الماديووة والمعنويووة لاصووة وإن النشوواناس التجاريووة تتوو هر  شوومل كبيوور  السوومعة المقتوورح جوواء واسووعا ليشوومل 

 التجارية . 

لعدم وجود أحمام لاصة  التعويض نون أنورار اإلغوراق التجواري مون حيوث تقوديرم وشورونه ولعودم كاايوة القوانود   -0

 انون حماية المنتجاس العرا يةاالعامة ف  القانون المدن  تقترح نلل المشرع العرا   أراد النص األت  ف   

 يح  للمتالررين من اإلغراق التجاري المطالبة  التعويض إن كان له مقتالل وياالل تقوديرم للمحواكم الااصوة فو   

 مسائل اإلغراق التجاري (

 نليه فإن النص المقترح  د نالج مسالة التعويض نن األنرار الوا عة جراء اإلغراق التجاري للمنتج الونن  . 

قترح نلل المشرع العرا   إنافة النص األت  إلل  انون السلطة القالائية تنعقد المحواكم ا  تصوادية فو  كول محمموة ن -1

اسووتةنافيه  رئاسووة احوود أنالووائها ونالوووية نوودد كوواف  موون  الوواتها تاووتص  ووالنظر فوو  الوودناوى التجاريووة ودنوواوى 

 اإلغراق التجاري . 

ية الحدي وة التو  تنسوجم مول نبيعوة الودناوى التجاريوة للتقليول مون أواالر  نوص  المشرع العرا و    تبواع الونظم القالوائ -9

 الباء ف  التقان  م ل نظام إدار  الدنوى المدنية .

نقتوورح نلوول المشوورع العرا وو  إنووافة الوونص اآلتوو  إلوول  ووانون المرافعوواس  يقوول التحموويم  الوسووائل التقليديووة والوسووائل  -6

 ف   الايا اإلغراق التجاري  (  اإللمترونية وتشمل لجان والي س لاصة للاصل

 نقترح نلل المشرع العرا   أن ينظم أحمام الوسانة كوسيلة لحل منازناس اإلغراق التجاري . -7

 إن من أالم اإلجراءاس لحماية المنتج الونن  ال  فرض رسوم جمركية نالية نلل البالائل الت  تسبا اإلغراق . -8
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