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انطالقًا من األهداف األساسية جمللس التعاون يف 

نظامه األساسي ، وأهداف االتفاقية االقتصادية 

على أهمية املضي قدمًا حنو  اليت تؤكد

يق الرتابط والتكامل االقتصادي حتق

، وتلبية والتنموي فيما بني الدول األعضاء

مو قادة دول تطلعات أصحاب اجلاللة والس

زيد ، وشعوبها الوفية يف املاجمللس، حفظهم اهلل

فقد ارتأت دول من التقدم والرقي والتنمية،

حنو حتقيق تلك  اجمللس يف سياق جهودها

عملية التكامل األهداف واستكمال 

االقتصادي أهمية اختاذها اإلجراءات والتدابري 

اليت توفر احلماية الالزمة القتصادياتها من 

املمارسات التجارية اليت تلحق ضررًا بأسواقها 

وقد تأخذ صورًا و أشكااًل ، واقتصادياتها

 كثفةمتعددة من اإلغراق والدعم والزيادة امل

 .يف الواردات

عليه ، فقد بادرت دول اجمللس إىل إقرار القانون 

والتدابري  اإلغراقاملوحد ملكافحة ( النظام)

لدول اجمللس يف ديسمرب التعويضية والوقائية 

، وثم إقرار الالئحة التنفيذية م3002عام 

حيث توجت . م 3002عام اخلاصة به  يف مارس 

لفنية ، بإنشاء مكتب األمانة اتلك اجلهود

ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية 

جمللس التعاون يف يف مقر األمانة العامة 

، سعيًا لتعزيز وتطوير العاصمة الرياض

التعاون املشرتك فيما يتعلق حبماية 

الصناعات اخلليجية من الواردات الضارة 

بأنشطة السوق اخلليجية واملصاحل االقتصادية 

 .اخلليجية بشكل عام

 

واليوم ، فإن مكتب األمانة الفنية يستقبل يف 

إطار جهوده حلماية الصناعات اخلليجية 

، حزمة كافحة املمارسات التجارية الضارةوم

يعرضها  عريضة من القضايا والشكاوى اليت

ومعظم تلك . عليه املصنعون اخلليجيون

القضايا ذو صالت بالواردات األجنبية اليت تلجأ 

إىل ممارسات جتارية تلحق أضرارًا باملنتجات 

إذ يقوم مكتب . اخلليجية و االقتصاد اخلليجي 

األمانة الفنية بدراسة تلك القضايا وتفحصها 

وفق األطر القانونية والتشريعية اإلقليمية 

لول املالئمة من أجل إجياد احل واملعايري الدولية

ومعاجلتها بشكل نهائي، واليت قد تستدعي 

بعض القضايا والشكاوى املعروضة إجراء 

بعض االتصاالت وخماطبة اجلهات األجنبية 

والدول املعنية ، بإعداد املكتب ملذكرات فنية 

تلم بكافة اجلوانب القانونية والتشريعية 

كما يقوم مكتب . الالزمة ملوضوع الشكوى 

لفنية باإلجراءات ذاتها جتاه الدول االمانة ا

األجنبية اليت قد تلجأ إىل فرض تدابري محائية 

 .جديدة تلحق ضررًا للمنتجات اخلليجية

بهذا الشأن، فإنه يسرني أن أضع بني أيادي 

املستفيدين واملهتمني واملختصني بقضايا 

اإلغراق ومكافحة املمارسات الضارة ، التقرير 

ة ومنجزات مكتب الثالث الذي يرصد أنشط

األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف 

 م إىل3002لية خالل الفرتة من التجارة الدو

، أماًل أن حيقق االستفادة العلمية م3002

 . والعملية املرجوة
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  ةرئيس قطاع الشئون االقتصاديكلمة 

 :الضارة يف التجارة الدولية تمدير عام مكتب االمانة الفنية ملكافحة املمارسا

إنشاء مكتب األمانة الفنية ملكافحة  جاء

املمارسات الضارة يف التجارة الدولية باألمانة 

 العامة لدول جملس التعاون ليلعب دورًا أساسيًا

من املمارسات حلماية الصناعة اخلليجية 

واليت تقوم بها الواردات األجنبية يف  ،الضارة

، من خالل ممارسته ليجيةالسوق اخل

اليت منحها له القانون املوحد  الختصاصاته

ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية 

حيتل املكتب حاليًا و   ،لدول جملس التعاون

مكانة متميزة بني  أجهزة مكافحة املمارسات 

واكتسب مسعة  الضارة يف  العامل اخلارجي 

مرموقة يف اجملتمع اخلليجي سواًء الصناعي أو 

 . احلكومي

حيث حقق مكتب األمانة الفنية خالل السنوات 

يزة نستلهم منها املاضية عدة جناحات مم

الدافعية والرغبة لتحقيق املزيد خالل املرحلة 

لقادمة ، ويف كل عام يسعى مكتب األمانة ا

الفنية لتأطري اجنازاته وجناحاته من خالل 

عرضها على شكل تقارير سنوية توضح أخر 

 .مستجداته 

     

 

 رحيان مبارك فايز
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لذا يسرني أن  أضع بني يديكم التقرير الثالث 

م، 3002،م 3002ملكتب األمانة الفنية لألعوام 

ألهم قرارات  م ، والذي يتضمن عرض3002

رق طالفرتة كما سيتهذه اللجنة الدائمة خالل 

هذا التقرير إلجنازات املكتب يف القضايا 

املرفوعة ضد صادرات دول اجمللس واليت مثل فيها 

املكتب الدول األعضاء باجمللس للدفاع عن 

مصاحلها يف األسواق األجنبية باإلضافة إىل 

اجنازات املكتب يف جمال محاية الصناعة 

مارسات الضارة يف السوق اخلليجية من امل

كما حيتوي التقرير أيضًا على أهم  اخلليجية،

االجتماعات واللقاءات والندوات اليت يسعى 

املكتب باملشاركة بها لنشر التوعية والثقافة 

جتاه تلك املمارسات اليت تضر بالصناعة 

 .اخلليجية

ويف ختام هذا التقرير سيتم تناول حتليل 

منظمة  الصادرة عن حصائياتاإلو  بياناتلل

التجارة العاملية حول حتقيقات مكافحة 

ملمارسات الضارة  لكل دول العامل ، ونأمل أن ا

 .حيوز هذا التقرير على رضاكم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو من هم يف  من أصحاب السعادة وكالء الوزارات واجلهات املعنية بالصناعة مشكلة هي جلنة    

 :، وهمحكمهم أو من ينوب عنهم 

 

 عبداهلل سلطان الفن الشامسياالستاذ 
 وكيل الوزارة املساعد لشؤون الصناعة

 وزارة االقتصاد

 عبدالكريم أمحد الراشداالستاذ 

 الوكيل املساعد لتنمية الصناعة 

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 

 عبدالرمحن أمحداحلربياالستاذ 

 املشرف العام على وكالة التجارة اخلارجية 

 وزارة التجارة واالستثمار 

 

 سعود بن ناصر اخلصييباألستاذ 

 

 ام املنظمات والعالقات التجارية مدير ع

 وزارة التجارة والصناعة

 

 سعيد مبارك الكواري املهندس 

 مدير إدارة التنمية الصناعية 

 وزارة الطاقة والصناعة 

 

 عبداهلل حممد الزمامي  األستاذ

 نائب املدير العام للتنمية والرتاخيص الصناعية

 اهليئة العامة للصناعة

 

 

:ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية اللجنة الدائمة  
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 ، عدددا  كدد  ل مددتا   اربدد   عاديددد  دورة اجتماعاتهددا  ال ائمدد   اللجندد   تعقدد  

 اللجند   عقد    ، التئاسد   دولد   يف دورة لكد   اجتمدا   أول عقد   يدت   حيث

 جبدارة  جهددد  هاعضدا  ا ق   ، اجتماعًا وعشتين ست  اآلن حتى ال ائم 

 أهدددد   إن إليدددد ، يصددددبدا مددددا لتحقيدددد  لألمددددا  ودفعدددد  املكتدددد  ملسددددا  ة

 :يلي ما التحقي  بإجتا ا  املتعلق  ال ائم  اللجن  اختصاصا 

 

 الشكوى

 قبول الشكوى وبدء

 التحقيق 

 فرض رسم مؤقت

 قبول تعهدات سعرية نهائيةالتدابير ال فرض اقتراح

 قرار

 أهم اختصاصات اللجنة الدائمة
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 قرار قرار



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم قرارات اللجنة الدائمة يف 

 اجتماعاتها خالل الفرتة

 م4106 -م 4104 

 

 م4104 الكويت مارس - 01االجتماع 

قيااام الاادول األعضاااء الاايت صااادقت علااى القااانون 

 املعدل بإخطار منظمة التجارة العاملية( النظام)

اعتماد آلية مجع البيانات املقرتحة مع امكانية 

خالل عضو تعديل آلية املخاطبة حبيث تتم من 

وفري اللجنة الدائمة ونسخة للجهات املعنية بت

ما مل ختطر أية دولة بآلية  البيانات الواردة يف اآللية

 . أخرى

 

 م4104الرياض سبتمرب  - 41االجتماع 

املوحد ملكافحة اإلغراق  (النظام)اعتماد النسخة املرتمجة النهائية للقانون 

 وتكليف املكتب بإرساهلا والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون

 .مع إرفاق كافة املالحظات الواردة على الرتمجة من الدول األعضاءللدول 

حول ( السابع و الثاني عشر)التأكيد على قرارات اللجنة يف  اجتماعاتها السابقة 

ات باني املكتاب وأي مان الادول األعضااء فيماا يتعلاق بالقضاايا         تبادل املعلوما 

 .  ليتسنى التنسيق حيال هذه القضايا  املفتوحة على الدول األعضاء

 

ول أعماال  أن يفرد بند للشكوى مساتقل ضامن جاد   

 .اللجنة

 

 م4104الرياض مارس   - 40االجتماع 

 م4105الرياض سبتمرب   - 44االجتماع 

تكليف املكتب بالبدء باستقبال الشكاوي والقيام بإجراءات التحقيق 

املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري  (النظام)وفقا ألحكام القانون 

 . والئحته التنفيذية( املعدل)التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون

 

اعتماد ترمجة الالئحة وفقا للصيغة املرفقة ما مل يرد للمكتب أي 

مالحظات عليها خالل فرتة شهر من تارخيه، وتفويض املكتب بعمل 

 . التعديالت الالزمة عليها وفقًا ملا يرد من الدول

 

حقيقات املمارسات تعديل آلية حتصيل البيانات واملعلومات املتعلقة بت

الضارة يف  التجارة  الدولية بأن تقوم الدول بتوفري البيانات الواردة يف اآللية 

، وتؤكد اللجنة على ضرورة توفري بيانات ---وفق ما يتوفر لديها  --- املوحدة

 .الواردات

 

 م4105 ديسمرب الدوحة - 43االجتماع 

املوافقة على توصية مكتب األمانة الفنية ببدء اجراءات  

 .التحقيق يف شكوى شركة الشرق األوسط للبطاريات

 

التأكيد على أهمية إنشاء اهليئة القضائية املنصوص 

 املوحد( النظام)من القانون  00 من املادة 4عليها يف الفقرة 

قررت اللجنة الدائمة الطلب من املكتب بعقد ورش عمل 

متخصصة لألطراف املعنية ذات العالقة بالدول األعضاء تغطي 

يف التجارة  خمتلف اجملاالت اليت تغطيها املمارسات الضارة

 الدولية

إليه بعد الطلب من املكتب أن يتم عرض ملخص عن الشكاوى اليت ترد 

 .التأكد من جدية الشاكي

 

نظرا لالرتباط الوثيق بني مهام اللجنة الدائمة ملكافحاة املمارساات الضاارة يف    

دول جملس التعاون وبني جلنة منظمة التجاارة العاملياة تارى اللجناة التأكياد      

على قرارها السابق يف اجتماعها السابع بضرورة مشاركة  عضو مان مكتاب   

عات جلناة منظماة التجاارة    األمانة  الفنية  ممثال عن اللجنة الدائمة  يف اجتما

العاملية وعضوا من وحدة منظمة التجارة العاملياة بالشائون االقتصاادية مماثال     

عن جلنة منظمة التجارة العاملية  يف اجتماعاات اللجناة الدائماة كماا كاان      

 .معموال به يف السابق
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 لرياض ا 44االجتماع 

 م4106مارس 

املنظمة ذات الصلة مبكافحة اإلغراق والدعم والوقاية من  أيدت اللجنة قرار أن تتم كل اإلخطارات اليت تقتضيها اتفاقيات

 .خالل دولة الرئاسة وبشكل مجاعي بالتنسيق مع الدولة العضو و مكتب األمانة الفنية

إجنازه حيال هذه  ختصيص بند مستقل لطلبات الشكاوى خبالف الشكاوى اليت مت استالمها مع توضيح تفاصيل ما مت

 .كل حاله الطلبات حسب

 

 

 

 

 

 

 

لرياض ا- 45االجتماع 

 م4106 سبتمرب

 

 

لرياض ا - 46االجتماع 

 م4106 ديسمرب

إعداد منوذج طلب قبول أو رفض الشكوى وعرضه على اللجنة الدائمة يف اجتماعها القادم العتمادها حبيث يرسل النموذج 

رير املبدئي بالتمرير للسادة أعضاء اللجنة الدائمة يوضح به اسم الشكوى ومقدمها وملخص عنها ورأي املكتب مرفقا به التق

حوهلا وطلب موافقة عضو اللجنة على قبول الشكوى من عدمها وأن يقوم أعضاء اللجنة مبوافاة املكتب برأيهم خالل اسبوع 

 .ة بالقرار النهائيمن تارخيه ويقوم املكتب بإخطار السادة أعضاء اللجن

( النظام)القيام بعقد ورش عمل وندوات يف كافة دول اجمللس لصاحل الصناعة اخلليجية حول القانون 

 بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الدائمة املوحد وآلية العمل به

 

اعتبار املصانع اليت تقع يف املناطق احلرة ضمن الصناعة اخلليجية مبا ال يتعارض مع القوانني اللجنة قررت 

 احمللية واخلليجية والدولية

 هي تاريخ االستالم املبدئي املوافقة على اعتبار مدة مخسة ايام من بعد تاريخ إرسال املكتب للتقرير

منطقة  مشاركة املكتب يف االجتماعات القادمة للفريق املعين بدراسة آلية املعاجلات التجارية يف إطار

 التجارة احلرة العربية الكربى

القرار بالتمرير وذلك حول إمكانية اختاذ   44التأكيد على املبدأ الذي اختذته اللجنة الدائمة يف اجتماعها 

 نظرا لطبيعة قرارات املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

 
 .املوحد من خالل االجتماعات( النظام)التأكيد على مبدأ آلية اختاذ القرارات وفقًا ملا نص علية القانون 

 ودولة العضوذج االستبيانات حتمل شعار اجمللس عمل كتيبات وأقراص مدجمة للقانون ومنا

املشاركة يف املعارض ذات العالقة اليت تقام يف الدول األعضاء وذلك يف إطار التسويق لعمل املكتب 

 بالتنسيق مع عضو اللجنة الدائمة بالدولة

 

ردة يف الشكوى قبل موعد أن يقوم املكتب بطلب البيانات املطلوبة لدراسة مدى دقة وكفاية األدلة الوا

 تسجيل تاريخ استالم الشكوى
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انـجازات املكتب يف القضايا املرفوعة ضد صادرات دول 

 اجمللس

 قضية دعم

مان القاانون املوحاد ملكافحاة اإلغاراق والتادابري       ( 01) من املادة ( ج)استناًدا إىل الفقرة 

واملتعلق باختصاصات مكتب االمانة الفنياة الايت تانص علاى      (املعدل)التعويضية والوقائية 

تقديم املشورة والدعم الفين للمناتجني واملصادرين الاذين يواجهاون دعااوى تتصال بااإلغراق        

بالدول األعضاء،   والدعم والوقاية يف الدول االخرى ومتابعة سريها بالتنسيق مع اجلهات املعنية

انااجازات عديادة علاى مساتوى الادفاع عان مصااحل         فقد قام املكتب باملساهمة يف حتقياق 

وتقديم  صادرات اخلليجيةالالصناعة اخلليجية يف التحقيقات اليت جتريها الدول األجنبية ضد 

اع عان  فنااًءا علاى رغباة الادول األعضااء يف الاد      ذلاك ب و. الدعم و املشاورة الفنياة والقانونياة   

ن التحقيقاات دون فارض رساوم أو تادابري     يف إغالق عدد م اسفرت هذه اجلهود مصاحلها ، فقد 

 .أثر ذلك عدد من خطابات الشكر من الدول األعضاءتلقى املكتب وقد 

  م4104يوليو  4: التاريخ 

 الدولة مجهورية مصر العربية

 (PET)البولي ايثيلن تريفيثاالت : املنتج 

شارك املكتب يف إجراءات الدفاع عن مصاحل السلطنة وذلك : اجراءات القضية 

مت من بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة  بالسلطنة والصناعة املعنية ، حيث  

املشاركة يف الزيارات امليدانية وعمل جلسات املشاورات وتقديم اجل ذلك 

ك التقارير الصادرة من سلطة وع الفنية والقانونية على الشكوى وكذلفالد

 . ددةالتحقيق خالل املدد الزمنية احمل

 دون فرض تدابري غلق التحقيق :النتيجة  

 أهم القضايا اليت قام املكتب بالدفاع عنها
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 وقاية قضية

  م4104يوليو  4: التاريخ 

 اهلند: الدولة 

 سبائك االملنيوم: املنتج 

شارك املكتب يف الدفاع عن املصاحل اخلليجية لكل من : اجراءات القضية 

سلطنة عمان ومملكة البحرين وذلك بالتنسيق مع بالصناعة املعنية والوزارات 

املعنية يف البلدين متمثلة يف وزارة التجارة والصناعة يف سلطنة عمان ووزارة 

ة يف الصناعة والتجارة يف مملكة البحرين  و بالتنسيق مع الصناعة اخلليجي

البلدين حيث قام املكتب بتقديم الدفوع الفنية والقانونية على الشكوى 

املقدمة والتقارير الصادرة من سلطة التحقيق اهلندية واإلطالع على امللف العام 

 . يف القضية ، واملشاركة يف جلسة االستماع العلنية

 دون فرض تدابري غلق التحقيق :النتيجة  

  م4104سبتمرب  31: التاريخ 

 اجلمهورية التونسية: الدولة 

 قوارير الزجاج: املنتج 

كتب يف اجراءات الدفاع عن مصاحل سلطنة شارك امل: اجراءات القضية 

عمان ،حيث مت عقد جلسة مشاورات واملشاركة يف جلسة االستماع ومت 

    تقديم الدفوع واملالحظات إىل جهاز التحقيق

 غلق التحقيق دون فرض تدابري :النتيجة  
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 وقاية قضية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضية وقاية

  م4104ديسمرب  05: التاريخ 

 الدولة مجهورية مصر العربية

 بطاريات السيارات: املنتج 

قام  وسلطنة عمان مصاحل شارك املكتب يف الدفاع عن : اجراءات القضية 

الفنية والقانونية على الشكوى املقدمة والتقارير الصادرة من  بتقديم الدفوع

سلطة التحقيق املصرية واإلطالع على امللف العام يف القضية ، واملشاركة يف 

 .جلسة االستماع العلنية 

 .دون فرض تدابري غلق التحقيق :النتيجة  

  م4105اكتوبر  01: التاريخ 

 الربازيل: الدولة 

 (PET)البولي ايثيلن تريفيثاالت : املنتج 

شارك املكتب يف إجراءات الدفاع عن مصاحل مملكة : اجراءات القضية 

قام املكتب بالتنسيق مع وزارة التجارة ، وتقديم الدعم الفين و القانوني  البحرين

 والصناعة يف مملكة البحرين مبخاطبة سلطة التحقيق الربازيلية والصناعة

املعنية يف مملكة البحرين وطلب عدد من البيانات للتحضري لتقديم التعليقات 

تلقى وقد  الفنية الالزمة وبدء عملية الدفاع عن مصاحل الصناعة البحرينية

املكتب نسخة من الشكوى باللغة الربتغالية وقام برتمجتها إىل اللغة 

أىل اللغة  اإلجنليزية  كما حصل على تقرير احلقائق  وقام برتمجته

 .وقد قام املكتب بإعداد الدفوع اإلجنليزية ، 

 .دون فرض تدابري غلق التحقيق :النتيجة 

 إغراققضية 

00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اليت تقدمت بها الصناعة اخلليجيةالشكاوى 

 
وكالء الاوزارت  )استنادا للقانون اخلليجي املوحد تصدر اللجنة الدائمة 

قرارهااا بقبااول شااكوى الصااناعة وإعااالن باادء   ( املعنيااة بالصااناعة

التحقيق بناءا على التقرير املبدئي الذي يصدره مكتب األمانة الفنياة  

ه وفحصه حول مدى دقة وكفاية االدلاة الاواردة   املتضمن نتيجة دراست

بالشكوى، حيث يتم احلصول على البيانات الالزمة من الدول من خالل 

آلية موحدة مت وضعها بالتنسيق مع اجلهات املعنية باجلمارك واإلحصاء 

والصناعة يف دول اجمللس ، وبناءا على الئحة القانون فإن  كل حتقيق 

 فارتة ال تتجااوز سانة كاملاة ويف بعاض      جتري اجراءاتاه ونتائجاه يف  

وتتخاذ  . الظروف االستثنائية جيوز مد فرتة التحقيق ستة اشهر اضاافية 

اللجنة الدائمة بناءا على توصية املكتب قرارها بفرض التدابري املؤقتاة  

والتوصااية بفاارض التاادابري النهائيااة إىل جلنااة التعاااون الصااناعي       

الدائمة أو اللجنة الوزارياة املتعلقاة   العتمادها، علما بأن قرارات اللجنة 

بفرض الرسوم سيتم تطبيقها وفقاا أللياة فارض التادابري املعتمادة مان       

جلنة التعاون املالي واالقتصادي  على أن ياتم معاملاة الرساوم احملصالة     

من الالئحاة التنفيذياة    83معاملة الرسوم اجلمركية وفقا لنص املادة 

بااأن القاارارات النهائيااة املتعلقااة   للقااانون اخلليجيااة املوحااد،  علمااا   

بالشكوى ونتائج التحقيق تنشر على النشرة الرمسية ملكتب االمانة 

 .الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية
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عدد 

الصناعة 

اخلليجية 

املشاركة 

 يف التحقيق

 اسم املنتج
نوع 

 الشكوى
الدولة املعنية 

 بالتحقيق
بدء سنة 

 التحقيق

 النتائج النهائية النتائج األولية

مصنعني 

 خليجيني
القواطع 

 احلديدية 
ضد الزيادة 

 يف الواردات
دول العامل 

املصدرة للمنتج 

 املعين

مت غلق التحقيق بناءا على  م9112

توصية املكتب بعدم الوصول 

 اخلطريالضرر إىل مستوى الضرر 

 ال ينطبق نظرا لغلق التحقيق

مصانع  3

 خليجية

ضد الزيادة  الورق املقوى 

 يف الواردات
دول العامل 

املصدرة للمنتج 

 املعين

مت غلق التحقيق بناءا على  م9112

توصية املكتب بعدم الوصول 

 الضرر إىل مستوى الضرر اخلطري

 ال ينطبق نظرا لغلق التحقيق

اربع 

مصانع 

 خليجية

بطاريات 

 السيارات
مكافحة 

 االغراق 
مؤشرات اولية بوجود هوامش  م9105 كوريا اجلنوبية

 اغراق
التوصية بفرض رسوم نهائية  

 ملدة مخس سنوات

مصانع  3

 خليجية

املسطحات 

 امللونة
ضد الزيادة 

 يف الواردات
دول العامل 

املصدرة للمنتج 

 املعين

التوصل بشكل أولي بوجود  م9102

الضرر اخلطري والعالقة السبية 

نتيجة الزيادة املطلقة والنسبية 

 للواردات   املعنية

متوقع صدور التقرير النهائي يف 

 م9102شهر يونيو

مصنعني 

 خليجيني
حديد 

السليكون 

 منجنيز

ضد الزيادة 

 يف الواردات
دول العامل 

املصدرة للمنتج 

 املعين

مت إقرار فرض رسوم مؤقتة اعتبارا  م9102

من  بداية نوفمرب، جاري العمل 

على االنتهاء من مرحلة 

التحديدات األولية واملتوقع أن 

 م9102تنتهي قبل نهاية ابريل 

متوقع صدور التقرير النهائي يف 

 م9102شهر مايو 

 اخلليجية الصناعة  شكاويانـجازات املكتب يف جمال 

 

03 

ات الضارة يف السوق اخلليجية بناءا على ساملكتب يف جمال محاية الصناعة اخلليجية من املمارنستعرض اجنازات 

 الشكاوى اليت تقدمت بها الصناعه وفيما يلي ملخص لكل الشكاوى اليت مت قبوهلا منذ انشاء املكتب وحتى عام

 .م4106



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاطات املكتب من
 

 

إنـجازات املكتب يف جمال إخطار منظمة 

 التجارة العاملية بشكل مجاعي

( النظاام )الئحاة القاانون   مان   48تطبيقًا ألحكام املادة 

املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائياة  

واليت تنص على أن يقوم مكتب األمانة الفنية بتقديم 

أي إخطارات تقتضيها اتفاقيات منظمة التجاارة العاملياة   

ذات الصااالة مبكافحاااة اإلغاااراق والااادعم والتااادابري  

راءات املنصوص التعويضية والتدابري الوقائية حسب اإلج

عليها بتلك االتفاقيات من خالل دولة الرئاسة، فقد جنح 

املكتب بتفعيل تلك املادة واليت حتسب إجناازا لألماناة   

العامااة جمللااس التعاااون وملساارية اجمللااس وذلااك بنشاار  

وحادة  املخطاارات  اإلمنظمة التجارة العاملية جملموعة من 

لدول باسم كل دول اجمللس حتت مظلة جملس التعاون 

اخلليج العربية ، ويتعتارب هاذا احلادر مرحلاة متقدماة      

سرية العمال اخلليجاي املشارتك،    مل تضافونقلة نوعية 

وذلك باعتبار اجمللاس كياان إقليماي لاه وجاوده لادى       

املنظمات العاملية على غرار االحتاد األوربي، كما يعاد  

تطبيقًا ألهم أهداف االتفاقياة االقتصاادية وهاو توحياد     

السياساااات واالسااارتاتيجيات يف اجملااااالت  األنظماااة و

االقتصادية وصواًل إىل التكامال االقتصاادي باني دول    

 . اجمللس

 

 

 :اللقاءات واملشاركات

  النظم شارك مكتب األمانة الفنية يف اجتماعات جلنة

 لألعوام مبنظمة التجارة العاملية الذي عقد يف جنيف

 .م 9102م و 9105  و م9108

  التقى مدير عام املكتب باملدير اإلقليمي لشركة تي إم

كي واملدير العام يف الشركة األم يف روسيا وذلك يوم 

م، حيث مت عرض تقرير شامل حول 9108يوليو  4الثالثاء 

عها، وناقش الطرفان الشركة واملنتجات اليت تصن

الصعوبات اليت تواجه الشركة يف السوق العمانية بسبب 

الواردات األجنبية من اهلند والصني، واستفسارها عن مدى 

إمكانية فتح حتقيق عن طريق مكتب األمانة الفنية، 

حيث بني املكتب عدم قدرته على املضي قدمًا يف فتح 

ألعضاء التحقيق بسبب عدم اكتمال تصديقات الدول ا

 .املوحد( النظام)على القانون 

  التقى مدير عام املكتب مبسئول من الشركة واليت تعنى

بتصنيع مادة البوليمريات فائقة االمتصاص يف مطلع شهر 

م، حيث ناقش الطرفان الصعوبات اليت تعاني 9108يونيو 

منها الشركة يف السوق احمللية من الواردات الكورية 

كة بطلب منوذج تقديم شكوى، والصينية، وقامت الشر

  .وعليه قام املكتب بإرساله هلا

  لقاء مع شركة الشرق األوسط للبطاريات و الشركة

حيث ناقش الطرفان الصعوبات اليت تعاني الوطنية لصناعة 

 .منها صناعتهم يف السوق السعودية من الواردات الكورية

 هاو السكرتري األول يف  التقى املدير العام بالسيد ليانج

امللحقية االقتصادية لسفارة مجهورية الصني الشعبية 

  .م9108يناير  08باململكة العربية السعودية بتاريخ 
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  استضاف برنامج األعمال يف اسبوع الذي يقدم من

حمطة سي إن بي سي عربية مدير عام املكتب ، 

كان وتعرض الربنامج العديد من الفقرات حيث اس

من أهمها دور مكتب األمانة الفنية، ومواضيع 

 .املمارسات الضارة و أثرها على االقتصاد اخلليجي

  مشاركة مدير عام مكتب األمانة الفنية يف

برنامج إذاعي يف إذاعة اململكة العربية مبناسبة 

اليوم الوطين لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

م، حيث استعرض فيه دور مكتب 9108ديسمرب 

 . األمانة الفنية يف تعزيز العمل اخلليجي املشرتك

  يف  يف  برنامج جلسة األعمال املكتب مشاركة

يف التعريف حول القانون  سي إن بي سي عربية

املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية وعن 

أهم القطاعات املتأثرة من املمارسات الضارة يف 

 .السوق اخلليجية

  مع (مع عمان )اجرى تلفزيون عمان لقاء يف برنامج

مكتب االمانة الفنية بسلطنة عمان يوم من وفد 

م حول ورشة 9105اكتوبر  02 االثنني بتاريخ

العمل اليت اقيمت يف السلطنة واملتعلقة 

 .مبكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

  قام مدير عام املكتب بإجراء لقاء تلفزيوني يف

الذي يعرض يف قناة ( حصيلة أعمال)برنامج 

CNBC     م9102عربية وذلك خالل شهر اكتوبر. 

 
 

 

 نشاطات املكتب من
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 الدورات التدريبية و ورش العمل

شارك بها عددًا من موظفي  من الدورات التدريبية وورش العمل ، قام مكتب األمانة الفنية عددا

مكتب األمانة الفنية و األمانة العامة و موظفي وزارات التجارة والصناعة وإدارات اجلمارك 

 :بالدول األعضاء وكانت هذه الدورات على النحو التالي

 
 تارخيها مقدم الربنامج اسم الربنامج م

 االقتصاد لغري االقتصاديني 0

 د حسن بن رفدان اهلجهوج. أ

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل مبقر األمانة 

 العامة بالرياض
 م9108

 الدكتور سلمان الدحيالن

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل  مبقر األمانة 

 العامة بالرياض

 مدخل إىل منظمة التجارة العاملية 9

احمللل االقتصادي  -رضوان ربيع العناني / الدكتور

الدولي يف شئون السياسات التجارية الدولية بوزارة 

التجارة اخلارجية جبمهورية مصر العربية  واخلبري 

 مبقر األمانة العامة بالرياض UNDPاملعتمد بالا 

 م9108

3 
مقدمة يف املمارسات الضارة يف التجارة 

 الدولية

وكيل الوزارة رئيس جهاز  -ابراهيم السجيين / األستاذ 

مكافحة الدعم واإلغراق والوقاية بوزارة الصناعة 

والتجارة واملشروعات الصغرية واملتوسطة جبمهورية 

 مصر العربية مبقر األمانة العامة بالرياض

 م9105

8 
ورشة عمل فنية حول آليات مكافحة 

 املمارسات الضارة يف التجارة الدولية
بتنظيمها بناًء على طلب من  قام مكتب األمانة الفنية

 جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة عمان
 .م9105

5 
ورشة عمل فنية حول آليات مكافحة 

 املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

قام مكتب األمانة الفنية بتنظيمها لصاحل شركة 

 معادن مبقر الشركة بالرياض
 م9102

2 

 (النظام)ورشة عمل حول القانون 

املوحد ملكافحة اإلغراق والدعم 

 والتدابري التعويضية والوقائية

قام مكتب األمانة الفنية بتقديم الورشة اليت تنظمها 

الوزارة بالتعاون مع املؤسسة العامة للمناطق الصناعية 

مبسقط يف سلطنة عمان ومكتب األمانة ملكافحة 

املمارسات الضارة يف التجارة الدولية لدول جملس 

 ونالتعا

 .م9102

 

 

 :الندوات

 ندوة تسهيل التجارة بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية: 

تسهيل التجارة بني "شارك ممثلو مكتب األمانة الفنية يف ندوة 

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف إطار املفاوضات اإلقليمية 

-09)اليت عقدت يف دبي خالل الفرتة  "ومفاوضات منظمة التجارة العاملية 

 (.م9105مايو   08

 ندوة غرفة جتارة الكويت: 
شارك مكتب األمانة الفنية بندوة نظمها احتادات الصناعات  

الكويتية بغرفة جتارة وصناعة الكويت للمشاركة كمتحدثني يف 

ندوة املمارسات الضارة واقع أم مبالغة باإلضافة للمشاركة باللقاء 

مايو  95- 98من الصناعة احمللية الكويتية وذلك بتاريخ    املفتوح

 .م9105
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بيانات وإحصائيات عامة عن حتقيقات مكافحة 

 املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

 

  إحصائيات منظمة التجارة العاملية حول قضايا مكافحة املمارسات الضارة والرسوم املفروضة خالل

 : م4106إىل نهاية عام  4116الفرتة من عام 

 
م 9112يتضح من خالل البيانات املتوفرة على موقع منظمة التجارة العاملية أنه منذ عام  

افحة املمارسات الضارة  يف التجارة م بلغ إمجالي حتقيقات مك9102وحتى نهاية  عام  

حتقيقا مت فيه ( 0221)حتقيقًا، منها ( 9485( )إغراق، دعم  ووقاية)الدولية بأشكاهلا الثالر 

جمموع التحقيقات اليت أعلن عن فتحها، وجتدر ، من %(29)فرض تدابري أو رسوم أي مبعدل 

%( 48)حوذت  على حوالي اإلشارة إىل أن نسبة حتقيقات مكافحة اإلغراق املفتوحة است

 .   من إمجالي حتقيقات اإلغراق والدعم والوقاية

 نوع التحقيق
إمجالي عدد 

 التحقيقات املفتوحة

إمجالي عدد 

التحقيقات اليت مت 

 فيها فرض تدابري

نسبة 

التحقيقات 

املغلقة 

دون فرض 

 التدابري

نسبة التحقيقات 

اليت مت فيها فرض 

 التدابري

 %65 %35 1550 2401 إغراق

 %48 %52 126 263 دعم

 %46 %54 84 181 وقاية

 %62 %38 1760 2845 اجملموع

 

 (م4106م حتى نهاية 4116احصائيات منظمة التجارة العاملية خالل  :0جدول رقم )

 

 

 

 

توضح بيانات املنظمة املوضحة يف اجلدول أعاله أن  نسبة فرض رسوم  مكافحة االغراق يف  حتقيقات 

، بينما  تنخفض  نسبة فرض التدابري يف حتقيقات % 25االغراق  اليت مت فتحها حول العامل  تصل إىل ما نسبته  

رض التدابري التعويضية فيها  إىل حواىل ، أما يف حتقيقات الدعم فتصل نسبة ف% 84الوقاية لتصل إىل ما نسبته 

 . من إمجالي  حتقيقات الدعم حول العامل% 82
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 دولة اجمللس

إمجالي عدد التحقيقات اليت مت 

 فتحها ضد دول اجمللس

التحقيقات اليت مت فيها 

 فرض رسوم  واختاذ تدابري

دول التحقيقات اليت جنحت 

اجمللس يف اغالقها بدون 

 فرض رسوم

 الدعم اإلغراق الدعم اإلغراق الدعم االغراق

 2 8 1 14 3 22 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 1 13 0 8 1 21 اململكة العربية السعودية

 7 4 0 6 7 10 سلطنة عمان

 0 1 0 1 0 2 دولة الكويت

 0 2 0 0 0 2 دولة قطر

 0 1 0 0 0 1 مملكة البحرين

 10 29 1 29 11 58 اإلمجالي

 

 (م4106 نهايةم حتى 4116خالل احصائيات منظمة التجارة العاملية : 0رسم بياني رقم )

      حتقيقات مكافحة اإلغراق والدعم ضد صادرات دول جملس التعاون  منذ إنشـاء املنظمـة حتـى نهايـة

 :م4106عام  

العاملية خالل الفرتة املشار إليها أعاله إىل أن صادرات دول يتضح من خالل البيانات املتوفرة على موقع منظمة التجارة 

اجمللس واجهت عددا من حتقيقات مكافحة اإلغراق والدعم  حيث تعرضت صادرات دول اجمللس خالل هذه الفرتة إىل  

فتحها  حتقيق منها  فرض رسوم ، بينما بلغ عدد حتقيقات الدعم اليت مت( 92)مت يف ,  حتقيق مكافحة اإلغراق( 54)

حتقيقات دون اختاذ أي تدابري  كما هو ( 01)حتقيق مت فيها فرض رسم واحد فقط  وأغلقت ( 00)ضد دول اجمللس 

 . موضح يف اجلدول أدناه
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احصائيات منظمة التجارة  العاملية إلمجالي قضايا اإلغراق والدعم ضد صادرات دول  :4رقم  جدول)

 ( م4106  نهايةحتى م  4116اجمللس خالل الفرتة من 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احصائيات منظمة التجارة  العاملية إلمجالي قضايا اإلغراق والدعم ضد صادرات دول اجمللس : 4رسم بياني رقم )

 ( م 4106نهاية حتى   م 4116 خالل الفرتة من

 

جتدر اإلشارة إىل أنه مت إغالق عدد كبري من حتقيقات مكافحة اإلغراق والدعم بنسبة جناح بلغت ما  

من امجالي التحقيقات املفتوحة ضد صادرات دول اجمللس دون اختاذ أي تدابري محائية وفقا للرسم %( 52)يقارب 

 .اجمللس و الوزارات املعنية يف الدول األعضاء البياني أدناه، وكان ذلك من خالل اجلهود املكثفة اليت قامت بها دول 

نسبة إمجالي حتقيقات االغراق والدعم اليت جنحت دول اجمللس يف اغالقها وفقا إلحصائيات منظمة التجارة  :  3 رسم بياني رقم

 (م4106 نهايةحتى  م4116العاملية خالل الفرتة من 

 

01 

43% 

57% 

إمجالي حتقيقات اإلغررا  والردعم   

اليت جنررح  دول اللريف يف إالقهرا    

 بدون فرض رسوم

إمجالي حتقيقات اإلغررا  والردعم   

الرريت مت فيهررا فرررض رسرروم و ا رراذ    

 تدابري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة الرقم
م حتى 9112عدد التحقيقات منذ عام 

 م9102عام  نهاية

 92 اهلند 0

 95 اندونيسيا 9

 02 تركيا 3

  م4106م حتى نهاية عام 4116خالل الفرتة من  1الوقاية حول العاملبيانات عامة عن حتقيقات: 

 
شهدت املنظمة ومنذ إنشائها تزايد يف حتقيقات الوقاية حيث تقوم الدول األعضاء و يف إطار ما نص عليه اتفاق 

حيث , الوقاية باختاذ تدابري للحد من الضرر  اجلسيم  على الصناعة احمللية والناتج عن الزيادة املطلقة أو النسبية للواردات

( 040)م اىل  9102م و حتى نهاية عام 9112العامل بفتحها خالل الفرتة من وصل عدد حتقيقات الوقاية اليت قامت دول 

 .حتقيقا مت فيه فرض تدابري( 48)منها  

وتتصدر اهلند قائمة الدول اليت تقوم بفتح حتقيقات الوقاية و تعترب أكثرها نشاطا يف هذا اجملال حيث قامت ومنذ عام 

(  09)و جاءت أوكرانيا يف املرتبة الرابعة با ( 02)حتقيق ثم تركيا با ( 95)حتقيق تلتها إندونيسيا با ( 92) بفتح  9112

 .حتقيقات( 2)ب( 2)حتقيقات والشيلي باملرتبة (  01)حتقيق بينما جاءت مصر يف املرتبة اخلامسة ب 

 

 .م9102م وحتى نهاية عام  9112اجلدول التالي يوضح قائمة أكثر أربع  دول فتحا لتحقيقات الوقاية منذ عام 
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