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املقدمــــــة

أهداف  مع  وانسجاما  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األساسية  األهداف  من  انطالقًا 
الدول  بين  اقتصادي  تكامل  لتحقيق  والمتطلعة  المجلس  لدول  الموحدة  اإلقتصادية  اإلتفاقية 
األعضاء، وألهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، أصبح 
من الضروري قيام دول المجلس باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صناعاتها من الممارسات الضارة 
في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول األعضاء والتي تسبب ضرر للصناعة الخليجية 

أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.
واستنادا إلى أحكام القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
 86 للمادة  واستنادا  )المعدل(،  التنفيذية  العربية والئحته  الخليج  لدول  التعاون  لدول مجلس 
من الالئحة التنفيذية للقانون الموحد، والتي تنص على أن يصدر مكتب األمانة الفنية لمكافحة 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية نشرة رسمية ينشر فيها كل ما نص القانون )النظام( 
والالئحة التنفيذية على نشره، وبناء عليه يسر مكتب األمانة الفنية إصدار النشرة الرسمية العدد 

التاسع .
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األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

 

 فرض رسوم وقائية مؤقتة 

 على واردات دول جملس التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز 

استنادا إلى القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية )المعدل(، وباالستناد إلى قرار اللجنة 
الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون )اللجنة الدائمة( 
رقم )2/2و/2016( بالموافقة على بدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من 
منتج حديد سيليكون منجنيز)1(  وقرار اللجنة الدائمة رقم )2/3و/2016( بشأن فرض رسوم 
وذلك  التحقيق  محل  المنتج  من  التعاون  مجلس  دول  واردات  في  الزيادة  ضد  مؤقتة  وقائية 
تطبيقا ألحكام المادة )73( من الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( الموحد والمادة السادسة من 
اتفاق الوقاية، فإن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية باألمانة 
العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )مكتب األمانة الفنية( يعلن عن تطبيق رسوم 

وقائية مؤقتة على واردات دول المجلس من المنتج محل التحقيق وفقا لما يلي:  

1. املنتج املعني بفرض الرسوم الوقائية املؤقتة
البند  تحت  المندرجة  منجنيز  منتجات حديد سيليكون  على  المؤقت  الوقائي  الرسم  يفرض 
الجمركي  )72023000( من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.

التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز، النشرة  )1( إعالن بدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس 
الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية العدد )8(.
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2. مدة  التدبري الوقائي املؤقت

يطبق الرسم الوقائي المؤقت لمدة )200( يوم ابتداء من 1 نوفمبر 2016م.

3. شكل التدبري الوقائي املؤقت

يأخذ التدبير الوقائي المؤقت شكل زيادة في الرسوم الجمركية المطبقة قدرها )%21( من 
القيمة CIF ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج المعني.

4. التحديدات األولية التي تم على أساسها اتخاذ قرار فرض الرسوم املؤقتة

4. 1 وجود الزيادة يف الواردات بشكل مطلق أو نسبي 

سجل حجم واردات حديد سيليكون منجنيز ارتفاعا كبيرا سواء بشكل مطلق أو نسبي 
2015م، حيث ارتفعت  إلى  2012م  الفترة من  الشاكية خالل  إنتاج الصناعة  بالعالقة مع 
الواردات حسب بيانات الجدول أدناه بشكل مطلق بنسبة 267.01% خالل عام 2015م مقارنة 
بعام 2012م. أما مقارنة باإلنتاج، فقد ارتفعت الواردات خالل عام 2015م بنسبة %351.48 

مقارنة بعام 2012م بصورة نسبية بالعالقة مع إنتاج الصناعة الشاكية.

2012201320142015

34,273.7440,799.08112,673.15125,786.84حجم الواردات )بالطن(

100119.04328.74367.01مؤشر الواردات

100154.11299.97451.48مؤشر الواردات كنسبة من اإلنتاج

وعليه، تبين لمكتب األمانة الفنية وجود زيادة حديثة ومفاجئة وحادة وكبيرة في واردات 
حديد سيليكون منجنيز سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى اإلنتاج.

4. 2 وجود الضرر الجسيم

يبين الجدول التالي تطور حجم الواردات وأثرها على أهم المؤشرات االقتصادية والمالية 
للصناعة الشاكية خالل الفترة من 2012م الى 2015م. 
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2012201320142015

10077.24109.5981.29مؤشر االنتاج

10090.96120.7691.53مؤشر املبيعات املحلية

100100.72186.42181.22مؤشر تغري حجم السوق %

10090.3164.7750.51مؤشر الحصة السوقية للمبيعات املحلية

100118.19176.34202.52مؤشر حصة الواردات

)- 225.92(10043.9232.56مؤشر الربح/الخسارة

100117.21123.96144.63مؤشر املخزون

10093.4992.0960.93مؤشر العمالة

)- 247.00(10043.9333.05مؤشر العائد على االستثمار

)-411.16()-74.10()-260.90(100مؤشر التدفقات النقدية

 

أدت الزيادة المطلقة والنسبية في الواردات إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الشاكية بصورة 
ال يمكن تداركها أو يصعب إصالحها إذا ما تأخر اتخاذ تدابير مؤقتة، ويبين الجدول أعاله أهم 

مظاهر الضرر الجسيم، حيث يتضح ما يلي:

بعام  18.71% مقارنة  بنسبة  2015م  عام  الطاقة خالل  استخدام  اإلنتاج ومعدل  انخفاض   -
2012م. 

انخفاض مبيعات الصناعة الشاكية خالل عام 2015م بنسبة  8.74% مقارنة بعام 2012م   -
بنسبة  السوقية  حصتها  في  وانخفاض  الخليجية،  السوق  حجم  في  الملحوظ  التطور  رغم 

49.49% خالل نفس الفترة.

ارتفاع حجم المخزون خالل عام 2015م بنسبة 44.63% مقارنة بعام 2012م.  -

تدهور التدفقات النقدية بنسبة )-511.16(%خالل عام 2015م مقارنة بعام 2012م.  -

2015م على  2012م إلى  الفترة من  تدهور ربحية الصناعة والعائد على االستثمار خالل   -
التوالي بنسبة  )-325.92(% و)-347(%. 

نقص العمالة بنسبة 39.07 % خالل عام 2015م مقارنة بعام 2012م.   -
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4. 3 وجود العالقة السببية

 قام مكتب األمانة الفنية بدراسة العالقة السببية بين الزيادة في الواردات والضرر الجسيم 
للصناعة الشاكية من خالل بحث العوامل األخرى غير الواردات والتي قد تساهم في الضرر 
التقني  التطور  االستهالك،  أنماط  وتغير  الطلب  انكماش  التصديري،  األداء  ومنها:  الجسيم 

والممارسات التجارية التقييدية، وتبين لديه ما يلي:

تزامن الضرر الجسيم الذي تعاني منه الصناعة الشاكية مع الزيادة الحديثة والمفاجئة   -
والحادة والكبيرة في واردات حديد سيليكون منجنيز سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى اإلنتاج.

لم تساهم العوامل األخرى غير الواردات كانكماش الطلب أو تغير نمط االستهالك، الممارسات   -
التجارية التقييدية، التطور التقني أو األداء التصديري في الضرر الجسيم للصناعة الشاكية 

بل أن هذا الضرر مرده إلى الزيادة في الواردات محل الشكوى. 

وبناء عليه، اتضح لمكتب األمانة الفنية أن هناك أدلة كافية على توافر العالقة السببية 
بين الزيادة في الواردات والضرر الجسيم الواقع على الصناعة الشاكية. 

الظروف الحرجة  4 .4

تبين لمكتب األمانة الفنية من خالل دارسة مؤشرات الضرر أن هناك تدهورا ملحوظا في 
الفترة من  المالية خالل  أزمتها  الشاكية وتفاقم  للصناعة  االقتصـادية  المؤشـرات  كافة 
2012م إلى 2015م، حيث انخفض حجم اإلنتاج والمبيعات وارتفع حجم المخزون بشكل 
ملحوظ مما اضطر الصناعة إلى البيع بأسعار منخفضة ال تغطي تكلفة اإلنتاج، مما ساهم 
في تراكم ديون الصناعة الشاكية على المدى القصير وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
اإلنتاج  2015/05/02م بوقف  بتاريخ  الشركة  إدارة  إلى قرار مجلس  المالية، هذا إضافة 

وإغالق المصنع في حال لم يتم التوصل إلى حل لألزمة التي تعيشها الشركة الشاكية. 

بناء عليه، تبين لمكتب األمانة الفنية من خالل البيانات واألدلة والقرائن المرفقة بالشكوى 
وإقفال  اإلفالس  إلى  بالشركة  تؤدي  قد  حرجة  ظروف  من  تعاني  الشاكية  الصناعة  أن 
المصنع وتسريح العمالة، وأن أي تأخير في اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة سيؤدي إلى ضرر 
جسيم ال يمكن تداركه، مما يستدعي تطبيق أحكام المادة )73( من الالئحة التنفيذية للقانون 
بالوقاية،  المتعلقة  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية  من  السادسة  والمادة  الموحد  )النظام( 

وذلك لتدارك  الضرر الجسيم الذي تواجهه الصناعة الشاكية.
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5. الدول النامية املعفاة من تطبيق الرسوم الوقائية املؤقتة

استنادا إلى متطلبات أحكام المعاملة التفضيلية للدول النامية أعضاء منظمة التجارة العالمية 
وتطبيقا ألحكام المادة )76( من الالئحة التنفيذية، ال يطبق الرسم الوقائي المؤقت على واردات 

حديد سيليكون منجنيز  ذات منشأ  البلدان النامية التالية أعضاء المنظمة:

بليز،  بربادوس،  بنغالديش،  أرمينيا،  األرجنتين،  وبربودا،  أنتيغوا  أنغوال،  ألبانيا،  أفغانستان، 
بنين، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بوتسوانا، البرازيل، بروناي دار السالم، بوركينا فاسو، 
بوروندي، كابو فيردي، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، 
تايبيه الصينية، كولومبيا، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوستا ريكا، كوت ديفوار، 
السلفادور، فيجي،  الدومنيكان، إكوادور، مصر،  كرواتيا، كوبا، جيبوتي، دومينيكا، جمهورية 
الغابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، هندوراس، 
هونغ كونغ الصين، أندونيسيا، جامايكا، األردن، كينيا، جمهورية كوريا، جمهورية قيرغيزستان، 
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ماكاو الصين، مقدونيا، الجمهورية اليوغوسالفية 
المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا،  مالي،  المالديف،  جزر  ماليزيا،  مالوي،  مدغشقر،  السابقة، 
نيبال،  ناميبيا،  ميانمار،  موزامبيق،  المغرب،  األسود،  الجبل  منغوليان،  مولدوفا،  جمهورية 
نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، باكستان، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفلبين، رواندا، 
سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، السنغال، سيرا ليون، 
تنزانيا،  أفريقيا، سيريالنكا، سورينام، سوازيالند، طاجيكستان،  سنغافورة، جزر سليمان، جنوب 
فنزويال،  فانواتون،  أوروغواي،  أوغندا،  تركيا،  تونس،  وتوباغو،  ترينداد  تونغا،  توغو،  تايلند، 

جمهورية البوليفارية، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي. 
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قرار اللجنة الدائمة ملكافحة املمارسات الضارة

 يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون 

رقم )2/3و/2016( 

بتاريخ 20 سبتمرب 2016م

 )9( المادة  من   )2( الفقرة  في  عليها  المنصوص  الدائمة  اللجنة  اختصاصات  إلى  استنادا 
من القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية )المعدل(.

وتطبيقا ألحكام المادتين ) 73 و76( من الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( الموحد لمكافحة 
اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )المعدل(.

وباإلشارة إلى قرار اللجنة الدائمة رقم )2/2و/2016( بتاريخ 20 سبتمبر 2016م بقبول 
شكوى الوقاية ضد الزيادة في واردات حديد سيليكون منجنيز التي تقدمت بها شركة الخليج 
الالئحة  )4( من  المادة  لها، وذلك طبقا ألحكام  )سبائك( وبدء تحقيق  المعدنية  للسبائك 

التنفيذية للقانون )النظام( الموحد.

تقرر ما يلي: 
سيليكون  حديد  منتجات  من  التعاون  مجلس  دول  واردات  على  مؤقت  وقائي  رسم  1. فرض 
منجنيز التي تندرج تحت البند الجمركي )72023000( من التعرفة الجمركية الموحدة 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يتم تطبيق الرسم الوقائي المؤقت لمدة )200( يوم.   .2

يأخذ الرسم الوقائي المؤقت شكل زيادة في الرسوم الجمركية المطبقة قدرها ) %21 (   .3
من القيمة CIF ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز.

ال يطبق هذا الرسم على واردات حديد سيليكون منجنيز من الدول النامية المشار إليها في   .4
الملحق المرفق بهذا القرار.

يتم إعالن هذا القرار بالنشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في   .5
التجارة الدولية، ويتم تطبيقه اعتبارا من التاريخ الذي يتم تحديده في النشرة الرسمية.

                                                   رئيس اللجنة الدائمة 
                                                     أحمد بن عبد العزيز الحقباني
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ملحق

قائمة الدول النامية

املعفاة من الرسم الوقائي املؤقت على واردات حديد سيليكون منجنيز

أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، أرمينيا، بنغالديش، بربادوس، بليز، 
بنين، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بوتسوانا، البرازيل، بروناي دار السالم، بوركينا فاسو، 
بوروندي، كابو فيردي، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، 
كوت  ريكا،  كوستا  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  الكونغو،  كولومبيا،  الصينية،  تايبيه 
ديفوار، كرواتيا، كوبا، جيبوتي، دومينيكا، جمهورية الدومنيكان، إكوادور، مصر، السلفادور، 
هايتي،  غيانا،  بيساو،  غينيا  غينيا،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  جورجيا،  غامبيا،  الغابون،  فيجي، 
هندوراس، هونغ كونغ الصين، أندونيسيا، جامايكا، األردن، كينيا، جمهورية كوريا، جمهورية 
قيرغيزستان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ماكاو الصين، مقدونيا، الجمهورية 
اليوغوسالفية السابقة، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، موريتانيا، موريشيوس، 
المكسيك، جمهورية مولدوفا، منغوليان، الجبل األسود، المغرب، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، 
بيرو،  باراغواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  بنما،  باكستان،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيبال، 
الفلبين، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، 
السنغال، سيرا ليون، سنغافورة، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، سيريالنكا، سورينام، سوازيالند، 
طاجيكستان، تنزانيا، تايلند، توغو، تونغا، ترينداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوروغواي، 

فانواتون، فنزويال، جمهورية البوليفارية، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.


