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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

إنهاء حتقيق الوقاية ضد الزيادة يف واردات دول اجمللس من منتج حديد سيليكون 

منجنيز دون فرض تدابري وقائية نهائية ورد الرسوم املؤقتة إىل دافعيها

املوافق: 3 مايو 2017مالتاريخ: 7 شعبان  1438هالعدد )12(

 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
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واردات  في  الزيادة  ضد  الوقاية  تحقيق  -إنهاء 

دول المجلس من حديد سيليكون منجنيز دون 

فرض تدابير وقائية نهائية: ....................................................................................................................................................................................

محتويات العدد:

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

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

رسوم االشتراك:

سعر النسخة:

25 ريال سعودي أو ما يعادلها

االشتراك السنوي:

250 ريال سعودي أو ما يعادلها

ص.ب 7153 الرياض 11462

طريق الملك خالد

اهلاتف:  966114827777 00

الفاكس: 966112810093 00

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

والئحته التنفيذية )املعدل(

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 )المعدل(، واستناداً للمادة 86 من 
لمكافحة  الفنية  األمانة  مكتب  يصدر  أن  على  تنص  والتي  الموحد،  للقانون  التنفيذية  الالئحة 
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 العدد الثاني عشر من 

النشرة الرسمية.
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األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 

مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية 

إنهاء حتقيق الوقاية ضد الزيادة يف واردات دول اجمللس

من منتج حديد سيليكون منجنيز دون فرض تدابري وقائية نهائية ورد الرسوم 

املؤقتة إىل دافعيها

باالستناد إلى القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
إلى  واستنادا  )المعدل(،  التنفيذية  والئحته  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول 
قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون 
)اللجنة الدائمة( رقم )2/2و/2016( بشأن الموافقة على قرار بدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة 
في واردات دول مجلس التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز، وعلى قرار اللجنة الدائمة  
رقم )2/3و/2016م( بشأن فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد المنتج المعني بالتحقيق لمدة 200 
يوم اعتبارا من 1 نوفمـبر 2016م، والمنشور بالنشـرة الرسـمية لمكتب االمانة الفنية العـدد 

رقم )9(.

وتطبيقا لقرار اللجنة الدائمة )2/8و/2017 ( والمتعلق بإنهاء التحقيق دون فرض تدابير 
نهائية ورد الرسوم المؤقتة إلى دافعيها، فإن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة 
في التجارة الدولية باألمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )مكتب األمانة 
الفنية( يعلن عن إنهاء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجات حديد 
من  اعتبارا  دافعيها  إلى  المؤقتة  الرسوم  ورد  نهائية  تدابير  فرض  دون  منجنيز  سيليكون 

تاريخ هذا النشرة، وذلك وفقا لما يلي:
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1. املنتج محل التحقيق  
منتجات حديد سيليكون منجنيز المندرجة تحت البند الجمركي )720230( من التعرفة 

الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

2. أسباب إنهاء التحقيق دون فرض رسوم نهائية
الواردات  في  الزيادة  بين  السببية  العالقة  توفر  عدم  إلى  التحقيق  إنهاء  سبب  يرجع 
والضرر الجسيم الحاصل للصناعة الخليجية طبقًا للمادة )71( من الالئحة التنفيذية للقانون 
الخليجي الموحد )المعدل( حيث أن الضرر الجسيم ال يعزى إلى الزيادة في الواردات فقط 

وإنما يرجع بنسبة غالبة إلى وجود عوامل أخرى.

وعليه قررت اللجنة الدائمة الموافقة على توصية مكتب األمانة الفنية بإنهاء التحقيق 
دون فرض رسوم وقائية نهائية ورد الرسوم المؤقتة إلى دافعيها.

 
 


