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النشــرة الرمسيــة
ملكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية 

 )5( 2015مالتاريخ: ربيع األول 1437هـالعدد  ديسمبر   31 املوافق: 

نشرة رمسية يصدرها مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون

 مبوجب القانون )النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج 

العربية والئحته التنفيذية ) املعدل(

رسوم االشتراك

سعر النسخة: 25 لاير سعودي أو ما يعادلها.
االشتراك السنوي: 250 لاير سعودي أو ما يعادلها.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة 

الدولية 
ص ب: 7153 الرياض 11462 - طريق الملك خالد

هاتف: 4827777 11 966+((     
فاكس: 2810093 11 )966+((

المملكة العربية السعودية

النشرة الرسمية ملكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون 
 جميع احلقوق محفوظة

يف هذا العدد

بدء حتقيق مكافحة اإلغراق ضد واردات دول جملس التعاون من بالط وترابيع من خزف للتبليط 

أو التغطية للجـدران أو املواقـد وإن كانت على حامـل، خزف للتشطيب )بالط السرياميك(.

ذات منشأ الصني واهلند واسبانيا

املوافق: 5 نوفمرب 2018مالتاريخ: 27 صفر  1440هالعدد )17(

 الهاتف: 966112551388 00
 الفاكس: 966112810093 00

المملكة العربية السعودية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

ص ب : 7153 الرياض 11462 طريق الملك خالد

نشرة رمسية يصدرها مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون 
مبوجب القانون )النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج 

العربية والئحته التنفيذية

رسوم االشتراك

سعر النسخة: 100 ريال سعودي أو ما يعادلها.
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- بدء تحقيق مكافحة اإلغراق ضد واردات دول مجلس 

أو  للتبليط  خزف  من  وترابيع  بالط  من  التعاون 

التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حامل، 

منشأ  ذات   ) السيراميك  )بالط  التشطيب  خزف 

الصين والهند وإسبانياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.......................................................................................

محتويات العدد:

-   المقدمة: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

رسوم االشتراك:

سعر النسخة:

100 ريال سعودي أو ما يعادلها

      ص.ب 7153 الرياض 11462

طريق الملك خالد

اهلاتف:  966112551388 00

الفاكس: 966112810093 00

TSAD@gccsg.org :الربيد االلكرتوني

تصدر مبوجب القانون )النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري 
التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

والئحته التنفيذية

TSAD@gccsg.org

نشرة رمسية ملكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف 
التجارة الدولية لدول جملس التعاون
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املقدمــــــة

انطالقًا من األهداف األساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجامًا مع أهداف 
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.
واستناداً إلى أحكام القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، واستناداً للمادة 86 من الالئحة 
التنفيذية للقانون الموحد، والتي تنص على أن يصدر مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات 
والالئحة  )النظام(  القانون  نص  ما  فيها كل  ينشر  رسمية  نشرة  الدولية  التجارة  في  الضارة 
التنفيذية على نشره، وبناء عليه يسر مكتب األمانة الفنية إصدار العدد السابع عشر من النشرة 

الرسمية.





   النشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحةالممارسات الضارة في التجارة الدولية  عدد )17( 

- 5 -

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 

مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية 

بدء حتقيق مكافحة اإلغراق ضد واردات دول جملس التعاون من بالط وترابيع من خزف للتبليط 

أو التغـطية للجـدران أو املواقـد وإن كانت على حامـل، خـزف للتشـطيب )بـالط السـرياميك( 

ذات منشأ الصني واهلند واسبانيا.

باالستناد إلى القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، واستناداً إلى قرار اللجنة الدائمة لمكافحة 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون )اللجنة الدائمة( رقم )4/19غ/2018( 
بشأن الموافقة على قبول شكوى مكافحة اإلغراق المقدمة من طرف الصناعة الخليجية للخزف 
وبدء التحقيق، فإن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية باألمانة 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )مكتب األمانة الفنية( يعلن عن بدء تحقيق مكافحة 
اإلغراق ضد الواردات من بالط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن 
الجمركي  البند  تحت  تندرج  والتي  السيراميك(  )بالط  للتشطيب  خزف  حامل،  على  كانت 
)6907( عدا األصناف الداخلة في البند الفرعي )69073000( ذات منشأ الصين والهند وإسبانيا وذلك 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالنشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة 

في التجارة الدولية )النشرة الرسمية( وفقًا لما يلي:

 1. الشكوى: 
تلقى مكتب األمانة الفنية شكوى متضمنة األدلة والقرائن باسم الصناعة الخليجية للخزف طبقًا 
ألحكام الفقرة )2( من المادة الثانية من الالئحة التنفيذية، تدعي فيها أن الواردات من المنتج 
وإسبانيا  والهند  الصين  من  من كل  مغرقة  بأسعار  الخليجية  السوق  إلى  ترد  التحقيق،  محل 

وألحقت ضرراً ماديًا بالصناعة الخليجية للمنتجات الخليجية المشابهة. 
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2. الصناعة الخليجية: 

الصناعة الشاكية هي شركة الخزف السعودي ومصنع الفنار لبالط السيراميك والبورسالن 
من  عدد  وتؤيدها  الخليجي،  اإلنتاج  إجمالي  من   %32.18 ويمثالن   السعودية  العربية  بالمملكة 
الشركات الخليجية  األخرى وفًقا لما هو موضح بالشكوى، وبذلك فإن الصناعة الشاكية تمثل 

الصناعة الخليجية وفقًا ألحكام المادة السادسة )الفقرة 1( من الالئحة التنفيذية.

3. المنتج محل التحقيق والمنتج الخليجي المشابه: 
حامل،  على  كانت  وإن  المواقد  أو  للجدران  التغطية  أو  للتبليط  خزف  من  وترابيع  بالط 
خزف للتشطيب والمندرجة تحت البند الجمركي )6907( عدا األصناف الداخلة في البند الفرعي 

)69073000( ذات منشأ الصين والهند واسبانيا.
ويستخدم المنتج محل التحقيق في تغطية وتبليط األرضيات والجدران والمواقد.

المستورد  المشابه والمنتج  الخليجي  المنتج  أن مواصفات كل من  الشاكية  الصناعة  أفادت 
النهائي  التصنيع واالستخدام  المادية ومراحل  التحقيق قريبة الشبه من حيث الخصائص  محل 

وقنوات التوزيع والبيع والتصنيف الجمركي وقابلة لإلحالل فيما بينهما.

4. االدعاء باإلغراق:

استندت الصناعة الشاكية في ادعائها باإلغراق على مقارنة سعر تصدير المنتج محل التحقيق 
بالتحقيق عند نفس  المعنية  بالدول  المحلية  المشابه داخل األسواق  للمنتج  العادية  القيمة  مع 

المستوى التجاري، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق ال يمكن إغفالها.

5. االدعاء بالضرر:

ادعت الصناعة الشاكية أن هناك زيادة في حجم الواردات المدعى بإغراقها من المنتج محل 
التحقيق ترد من الصين والهند وإسبانيا بصورة مطلقة ونسبية مقارنة باإلنتاج المحلي وتزيد 
عن )3%( من إجمالي واردات دول المجلس من كافة دول العالم مما ألحق ضرراً ماديًا بالصناعة 

الخليجية تمثلت مظاهره فيما يلي: 
انخفاض حجم اإلنتاج؛  -

انخفاض نسبة استخدام الطاقة اإلنتاجية ؛  -

انخفاض أسعار البيع ومنعها من الزيادة؛  -

وجود فرق سعري بين المنتج الخليجي المشابه و المنتج المستورد محل التحقيق؛  -
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انخفاض المبيعات والحصة السوقية؛  -

ارتفاع حجم المخزون؛   -

انخفاض عدد العمالة وانخفاض إنتاجية العامل؛  -

انخفاض في األرباح وصوال إلى تحقيق خسائر ؛  -

انخفاض التدفقات النقدية؛  -
انخفاض االستثمارات ومؤشر العائد على االستثمار وعدم القدرة على النمو أو زيادة رأس   -

المال.

6. اإلجراءات:
وقام  الشكوى،  في  التي وردت  البيانات  دقة وكفاية  الفنية فحص مدى  األمانة  تولى مكتب 
بإعداد تقرير مبدئي حولها تم رفعه إلى اللجنة الدائمة وفقًا للمادة )3( من الالئحة التنفيذية،  
وأصدرت اللجنة الدائمة قرارها بقبول الشكوى وبدء التحقيق لها وفقًا للمادة ) 4( من الالئحة 
التنفيذية حيث ثبت لديها مبدئيًا أن البيانات والمعلومات واالدلة والقرائن المقدمة في الشكوى 
كافية إلجراء التحقيق وفقًا ألحكام القانون الموحد والئحته التنفيذية، وبناء عليه ووفقًا للمادة 
التعاون من  التنفيذية  تم إعالن قرار  بدء التحقيق ضد واردات دول مجلس  )9( من الالئحة 
المنتج محل التحقيق في هذه النشرة الرسمية ويعتبر تاريخ هذا اإلعالن تاريخًا لبدء إجراءات 
التحقيق، كما تم إخطار سفارات الدول المعنية  بدولة المقر بتلقي الشكوى وذلك قبل بدء  
إجراءات التحقيق في شكوى مكافحة اإلغراق  وذلك وفقا للفقرة )1( من المادة )7( من الالئحة 

التنفيذية.

7. فترة التحقيق والجدول الزمني للتحقيق:

فترة التحقيق في اإلغراق من  1 يوليو 2017م حتى 30 يونيو 2018م. 

فترة التحقيق في الضرر من 2013م حتى 30 يونيو 2018م.

استنادا إلى المادة 23 من الالئحة التنفيذية، يتم االنتهاء من التحقيق خالل فترة ال تتجاوز 
اثني عشر شهراً من تاريخ نشر اإلعالن بالنشرة الرسمية، ويجوز تمديد مدة التحقيق في حاالت 

استثنائية لفترة أقصاها 6 أشهر.
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8. االستبيانات وجمع المعلومات:
من أجل الحصول على المعلومات والبيانات  الضرورية فإن مكتب األمانة الفنية سوف يقوم بإرسال 
االستبيانات إلى المنتجين والمصدرين األجانب المعروفين )وغير المعروفين من خالل الممثل 
الدبلوماسي المعتمد للدولة المعنية بالتحقيق بدولة المقر(، كما سيتم إرسال االستبيانات إلى 

الصناعة الخليجية والمستوردين المعروفين للمنتج محل التحقيق.

على  الردود  بتقديم  االلتزام  المصلحة  أو  العالقة  ذوي  المعنية  األطراف  كافة  على  يتعين 
تاريخ  من  يومًا   40 تتجاوز  ال  مدة  في  الفنية  األمانة  لمكتب  بشكل كامل وواضح  االستبيانات 
إرسالها لهم أو للممثل الدبلوماسي المعتمد للدول المعنية بالتحقيق وذلك وفقًا ألحكام المادة  

)12( من الالئحة التنفيذية.  

على  يتعين  االستبيان،  على  الردود  لتقديم  المحددة  بالمهل  االخالل  ودون  األحوال  كل  وفي 
األطراف المعنية التعريف بأنفسهم لدى مكتب األمانة الفنية كأطراف ذوي عالقة أو مصلحة 

بالتحقيق ، وذلك  في غضون 15 يوما من تاريخ نشر اإلعالن بالنشرة الرسمية .

9. أسلوب العينة:

وفقًا للمادة 13 من الالئحة التنفيذية فإنه يجوز لمكتب األمانة الفنية تطبيق أسلوب العينة سواء 
في حالة وجود عدد كبير من األطراف المعنية أو أنواع المنتج محل التحقيق. 

أ - استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمنتجين/المصدرين/ األجانب:

في حالة لجوء  مكتب األمانة الفنية إلى أسلوب العينة، فإن جميع المنتجين/المصدرين األجانب أو 
من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون باالتصال بالمكتب وتقديم المعلومات التالية الخاصة 
تاريخ نشر اإلعالن  بشركتهم أو شركاتهم وفقـًا للمرفق رقم )1( وذلك خالل 15 يوم من 

بالنشرة الرسمية:

• االسم والعنوان والبريد اإللكتروني والهاتف والفاكس واسم الشخص الذي يمكن االتصال به؛ 
الذي تقوم  التحقيق  للمنتج محل  بالنسبة  المربع( والقيمة وذلك  )المتر  بالحجم  المبيعات   •
الشركة المعنية بتصديره إلى دول مجلس التعاون خالل الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 

2018؛
• المبيعات بالحجم )المتر المربع( والقيمة بالنسبة للمنتج محل التحقيق الذي تقوم الشركة 
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المعنية ببيعه في السوق المحلي لدولة المنشأ خالل الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 
2018؛ 

• األنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج محل التحقيق؛

• األسماء واألنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية المرتبطة والتي تقوم باإلنتاج أو البيع 
)تصدير أو بيع بالسوق محلي( وذلك بالنسبة للمنتج محل التحقيق؛

• أي معلومات أخرى ذات صلة والتي من شأنها مساعدة مكتب األمانة الفنية في عملية اختيار 
العينة.

وبتقديم كافة البيانات المشار إليها فهذا يعني موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة، 
وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضي الرد على االستبيانات وقبول زيارة 
التحقق الميدانية، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها في إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم 

اعتبار ذلك عدم تعاون مع المكتب.

ب - استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمستوردين:

في حالة لجوء  سلطة التحقيق إلى أسلوب العينة، فإن جميع المستوردين أو من يمثلهم من الناحية 
القانونية مطالبون باالتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو 
شركاتهم وفقـًا للمرفق رقم )2( وذلك خالل 15 يوم من تاريخ نشر اإلعالن بالنشرة الرسمية:

• االسم والعنوان والبريد اإللكتروني والهاتف والفاكس واسم الشخص الذي يمكن االتصال به؛

• المبيعات بالحجم )المتر المربع( وقيمة مبيعات الشركة من المنتج محل التحقيق داخل السوق 
الخليجية خالل الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018؛

• أنشطة الشركة فيما يخص المنتج محل التحقيق؛

• حجم الواردات بالحجم )المتر المربع( والقيمة بالريال السعودي او بالعملة المحلية من المنتج 
محل التحقيق التي قامت الشركة باستيرادها  من الدول محل التحقيق خالل الفترة من 1 

يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018؛

• أسماء وأنشطة جميع الشركات المعنية المرتبطة والتي تقوم باإلنتاج أو البيع وذلك بالنسبة 
للمنتج محل التحقيق.
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• أي معلومات أخرى ذات صلة والتي من شأنها مساعدة مكتب األمانة الفنية في عملية اختيار 
العينة.

وبتقديم جميع المعلومات المشار إليها فهذا يعني موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة، 
إذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا سوف يقتضي الرد على االستبيانات وقبول 
زيارة التحقق الميدانية، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها في إمكانية أن تشملها العينة 

فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق.

ج - االختيار النهائي للعينات:

سيقوم مكتب األمانة الفنية بإخطار كافة األطراف ذوي المصلحة أو العالقة بنتيجة العينة خالل 
التي  العالقة  أو  المصلحة  المحددة ويمكن لألطراف ذوي  المهلة  انتهاء  تاريخ  أيام عمل من   3
ترغب في تقديم أي معلومات ذات صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقدمها خالل مدة أقصاها 

يومين من تاريخ إعالن نتيجة العينة.  

يجب على الشركات التي تشملها العينة أن ترسل الردود على االستبيانات خالل الفترة الزمنية 
المحددة في هذا اإلعالن كما يجب عليها أن تتعاون مع سلطة التحقيق، وفي حالة عدم وجود 

تعاون كاٍف، فيجوز لسلطة التحقيق أن تستند في نتائجها على البيانات المتاحة.

بالنسبة لألطراف ذوي المصلحة أو العالقة الذين أبدوا استعدادهم بأن تشملهم العينة وقدموا 
المعلومات الخاصة بها في التوقيتات الزمنية المحددة ولم تشملهم العينة، فإنه سيتم اعتبارهم 
على انهم متعاونين بما ال يخل بأحكام الفقرة 6 من المادة 30 من الالئحة التنفيذية، وفي هذه 
الحالة سيتم تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق حال فرضها بمقدار المتوسط المرجح لهامش اإلغراق 
المحتسب للمنتجين/المصدرين الذين شملتهم العينة وذلك وفًقا ألحكام الفقرة 5 من المادة 30 

من الالئحة التنفيذية.

كما أنه وفًقا ألحكام الفقرة 6 من المادة 30 من الالئحة التنفيذية، يمكن لمكتب األمانة الفنية 
على  بالرد  قام  إذا  العينة  في  اختياره  يتم  لم  منتج/مصدر  ألي  لإلغراق  منفرد  هامش  تحديد 
االستبيان بشكل كامل وواضح خالل الفترة الزمنية المحددة في هذا اإلعالن، إال إذا كان عدد 
دون  ويحول  يجب  مما  أثقل  عبًئا  الفردي  البحث  يجعل  حد  إلى  كبيًرا  المنتجين/المصدرين 

استكمال التحقيق في الوقت المناسب. 
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10. جلسات االستماع

جلسات  عقد  المصلحة  ذوي  األطراف  لكافة  يجوز  فإنه  الالئحة  من   )14( المادة  ألحكام  طبقًا 
أخرى  معلومات  أي  أو  آرائهم وتقديم حججهم  بهدف عرض  الفنية  األمانة  استماع مع مكتب 
شريطة تقديم طلب كتابي لمكتب األمانة الفنية يتضمن األسباب المحددة لطلب االستماع خالل 

مدة ال تتجاوز 30 يومـًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

زيارات التحقق الميدانية 

ميدانية  بزيارات  القيام  الفنية  األمانة  لمكتب  يجوز  الالئحة  من   )18( المادة  ألحكام  طبقـًا 
المعلومات  من  للتحقق  التعاون  مجلس  دول  داخل  أو  المعنية  الدول  داخل  المعنية  للشركات 
يقتضيها  التي  والمعلومات  البيانات  بخصوص  التفاصيل  من  مزيد  على  وللحصول  المقدمة 

التحقيق.

11. سرية البيانات

المعلومات التي تقدمها األطراف ذوي العالقة أو المصلحة على أنها سرية بناء على سبب يبرر 
ذلك، تعامل معاملة البيانات السرية وال يجوز الكشف عنها دون إذن كتابي وصريح من الطرف 

الذي قدمها، وذلك وفقا للمادة )12( من القانون )النظام( الموحد.

إذا تقدم أي طرف ذو عالقة أو مصلحة بمعلومات ذات طابع سري أو تم تقديمها على أساس 
السرية، فيتعين عليه وفقا ألحكام المادة )19( من الالئحة التنفيذية تقديم ملخص غير سري 
يحوي تفاصيل كافية لفهم جوهر محتويات البيانات و المعلومات السرية. وإذا تعذر التلخيص، 
يتوجب على مقدم هذه المعلومات السرية أن يوفر بيانًا باألسباب التي تجعل التلخيص غير ممكنا.

12. عدم التعاون 

في األحوال التي ال يتم فيها تقديم المعلومات الالزمة في المدد الزمنية المحددة أو األشكال 
المطلوبة، أو تمت إعاقة سير التحقيق بأي شكل من األشكال، يجوز إصدار تحديدات إيجابية أو 

سلبية استنادا للبيانات المتاحة، وفقا للمادة 26 من الالئحة التنفيذية.

في األحوال التي يتبين فيها قيام أي طرف ذو مصلحة بتقديم بيانات مغلوطة أو غير صحيحة، 
يتم استبعادها ويجوز االعتماد على البيانات المتاحة.
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13. الملف العام

الصلة  ذات  السرية  غير  المعلومات  كافة  كتابي،  طلب  على  بناء  الفنية،  األمانة  مكتب  يتيح 
العام بمقر  الملف  العالقة لالطالع عليها من خالل  أو  المصلحة  بالتحقيق لكل األطراف ذوي 
مكتب األمانة الفنية بالرياض خالل فترة التحقيق وحتى صدور التحديدات النهائية، وذلك طبقا 

ألحكام الفقرة 3 من المادة )14( من الالئحة التنفيذية.

14.طريقة تقديم المعلومات

اإلعالن واإلجابات على  المطلوبة في هذا  والمعلومات  بالتحقيق  الصلة  ذات  المعلومات  كل 
االستبيانات والخطابات والمراسالت المقدمة من قبل األطراف ذوي العالقة أو المصلحة يجب 
أن تقدم كتابة وإلكترونيا إلى مكتب األمانة الفنية، وتنص وجوبا على االسم، العنوان، البريد 

االلكتروني، الهاتف والفاكس للطرف ذو العالقة أو المصلحة.

 

تتم مراسلة مكتب األمانة الفنية على العنوان التالي:

األستاذ/ ريحان مبارك فايز

مدير عام مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية

صندوق بريد - 7153 الرمز 11462

الهاتف: 2551399  11 966 -  2551388  11 966 +

الفاكس:  112810093 966+

tsad@gccsg.org :البريد االلكتروني
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مرفق 1)1( 

بيانات اختيار العينة الخاصة بالمنتجين/المصدرين بالدول المعنية بالتحقيق )حدد الدولة(
أ  - بيانات الشركة

اسم الشركة
العنوان

نشاط الشركة  فيما يتعلق بالمنتج محل التحقيق
مسئول االتصال

البريد اإللكتروني
الهاتف

الفاكس
اسم الشركات المرتبطة

طبيعة نشاط الشركات المتربطة فيما يتعلق بالمنتج محل التحقيق

ب -حجم وقيمة المبيعات من المنتج محل التحقيق )2( 

خالل الفترة من )1 يوليو 2017م حتى 30 يونيو 2018م(

الدولةالبيان )3(  
حجم 

)متر مربع( 
قيمة

 )حدد العملة(

مبيعات التصدير من المنتج محل 
التحقيق

المملكة العربية السعودية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان
دولة الكويت
دولة قطر

مملكة البحرين
اإلجمالي

إجمالي المبيعات المحلية من 
المنتج محل التحقيق

السوق المحلي لدولة المنشأ 
محل التحقيق

)1( يتعين تقديم هذا المرفق في نسخين )نسخة سرية و نسخة غير سرية(.
)2( يشمل حجم المبيعات كافة مبيعات الشركات المرتبطة من المنتج محل التحقيق.

)3( هذا البيان ألغراض اختيار العينة، وكافة البيانات المذكورة به ستعامل بسرية تامة من قبل مكتب األمانة الفنية وفقًا ألحكام المادة 12 من 
القانون الخليجي الموحد
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مرفق 2 )4( 
بيانات اختيار العينة الخاصة بالمستوردين بدول مجلس التعاون

أ - بيانات الشركة
اسم الشركة

أنشطة الشركة فيما يخص المنتج محل التحقيق.
الدولة العضو بالمجلس

العنوان
مسئول االتصال

البريد اإللكتروني
الهاتف

الفاكس
اسم الشركات المرتبطة

طبيعة نشاط الشركات المتربطة  فيما يتعلق بالمنتج محل التحقيق

ب -حجم وقيمة الواردات والمبيعات من المنتج محل التحقيق )5( 

خالل الفترة من )1 يوليو 2017م حتى 30 يونيو 2018م(

بيان
حجم

 )متر مربع(
 القيمة 

)حدد العملة(

إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق

 إجمالي المبيعات من المنتج محل التحقيق داخل السوق
الخليجية

)4( يتعين تقديم هذا المرفق في نسخين )نسخة سرية و نسخة غير سرية(.

)5( هذا البيان ألغراض اختيار العينة، وكافة البيانات المذكورة به ستعامل بسرية تامة من قبل مكتب األمانة الفنية وفقًا ألحكام المادة 12 من 
القانون الخليجي الموحد والئحته التنفيذية.


