
   النشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحةالممارسات الضارة في التجارة الدولية  عدد )24( 

في هذا العدد

إنهاء حتقيق مكافحة اإلغراق ضد واردات دول اجمللس
 من البوليمرات فائقة االمتصاص

ذات منشأ اليابان وتايوان

الموافق: 28 نوفمبر 2019مالتاريخ: 1 ربيع اآلخر  1441هـالعدد )24(

جملس التعاون لدول اخلليج العربية
مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

6725 طريق جـدة ـ  اهلـدا
رقم الوحدة : 1

الرايض: 12324 ـ 3147
اململكة العربية السعودية

اهلاتف: 966112551388 00
 الفاكس: 966112810093 00

التعاون  مجلس  لدول  الدولية  التجارة  في  الضارة  الممارسات  لمكافحة  الفنية  األمانة  مكتب  يصدرها  رسمية  نشرة 
بموجب القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية والئحته التنفيذية

رسوم االشرتاك

سـعر النسـخة: 100 رايل سعودي أو ما يعادهلا.
االشرتاك السنوي: 500 رايل سعودي أو ما يعادهلا.

لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

النشرة الرمسية ملكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون

مجيع احلقوق حمفوظة

النشــرة الرمسيــة
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please fill up the following 
application: 
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E-mail………………………... 
 
 Required subscription 
□ price of one publication (100 
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□Annually price (500 SAR) or 
equivalent 
 
 please deposit the fees to the 

following bank account:  
 

NAME : THE COOPERATION COUNCIL 
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email  
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 النشرة الرمسية يف استمارة طلب اشرتاك
 لالشرتاك يف النشرة الرمسية ملكتب األمانة 

الضارة يف التجارة الفنية ملكافحة املمارسات 

 :الدولية  يرجى تعبئة النموذج التالي

 :..........................اسم املشرتك

 .................................العنوان

 ........................صندوق الربيد

 .............................رقم اهلاتف

 ...................الربيد االليكرتوني
 اك املطلوباالشرت: 

 يعادهلا أو ما(ريال سعودي 100) سعر النسخة □

 يعادهلاأو ما(ريال سعودي500)اشرتاك سنوي  □
 
 
 
 البنكي  يرجى إيداع املبلغ املطلوب يف احلساب 

 :التالي
 جمللس التعاون  األمانة العامة: اسم احلساب

 SA3730400108000330450019 :االيبان
 البنك العربي الوطين: اسم البنك 

 SWIFT :ARNBSARIرمز 
 
  االشرتاكلتفعيل : 

إرسال منوذج االستمارة ووصل اإليداع  الرجاء

 كرتوني لالربيد االعلى 
infotsaip@gccsg.org 

 
 

 


