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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:

 إعالن بدء حتقيق الوقاية ضد الزيادة يف واردات دول جملس التعاون من منتج حديد 
سيليكون منجنيز 

املوافق: 3 اكتوبر 2016مالتاريخ: 2 حمرم 1438هالعدد )8(
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نشرة رمسية ملكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة 
يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون

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

العربية والئحته التنفيذية )املعدل(

اعالن بدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس 

التعاون من حديد سيليكون منجنيز ...........................

محتويات العدد:

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

مكتب  االمانة 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

تلفون: 966114827777+
فاكس:  112810093 966+
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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 

الثامن .
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األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

إعالن 

بشأن بدء حتقيق الوقاية ضد الزيادة يف واردات دول جملس التعاون

من منتج حديد سيليكون منجنيز

 

باالستناد إلى القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول 
اللجنة  قرار  إلى  واستنادا  )المعدل(،  التنفيذية  العربية والئحته  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون )اللجنة الدائمة( 
رقم )2/2و/2016(( بشأن الموافقة على بدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس 
التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز، فإن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة 
في التجارة الدولية باألمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )مكتب األمانة 
المجلس من منتجات حديد  الزيادة في واردات دول  الوقاية ضد  الفنية( يعلن عن بدء تحقيق 
الفنية  باألمانة  لمكتب  الرسمية  بالنشرة  اإلعالن  تاريخ نشر هذا  اعتبارا من  سيليكون منجنيز 

لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية )النشرة الرسمية(، وذلك وفقا لما يلي:

1- الشكوى 
بتاريخ 22 يونيو 2016م، تلقى مكتب األمانة الفنية شكوى متضمنة لألدلة والقرائن من الصناعة 
التنفيذية، تدعي فيها  الالئحة  المادة )2( من  الفقرة )2( من  الشاكية طبقًا ألحكام  الخليجية 
أنه، نتيجة لظروف غير متوقعة، فإن الواردات من منتج حديد سيليكون منجنيز )المنتج محل 
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التحقيق( سجلت زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة 
الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.

2- الصناعة الخليجية
الشركة الشاكية هي شركة الخليج للسبائك المعدنية )سبائك( بالمملكة العربية السعودية، 
التي يشكل إنتاجها نسبة كبيرة من إجمالي اإلنتاج الخليجي من المنتج المشابه أو المنافس بشكل 
مباشر، وهي بذلك  تمثل  الصناعة الخليجية وفق التعريف الوارد في المادة )3( من القانون 

)النظام( الموحد )المعدل(.

3- املنتج محل التحقيق
منتجات حديد سيليكون منجنيز المندرجة تحت البند الجمركي  )72023000( من التعرفة 

الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

4- الزيادة يف الواردات
قدمت الشركة الشاكية بيانات الواردات وفق ما توفر لها، حيث ادعت  أن هناك زيادة »ضخمة 
ومفاجئة » في حجم  واردات دول المجلس من المنتج محل التحقيق  سواء بصورة مطلقة أو 

نسبية مقارنة باإلنتاج خالل الفترة 2012م - 2015م. 

5- االدعاء بالضرر الجسيم
ادعت الصناعة الشاكية أن الزيادة الكبيرة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبة 
لإلنتاج الخليجي تسببت في حدوث ضرر جسيم للصناعة الخليجية للمنتج المماثل أو المنافس 

له بشكل مباشر، وتمثلت مظاهر الضرر فيما يلي: 

انخفاض حجم اإلنتاج.   *
انخفاض نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية.   *

*  انخفاض المبيعات و الحصة السوقية. 
زيادة المخزون .  *

تقليص عدد العمالة  وخفض األجور .   *
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زيادة الخسارة.  *
انخفاض العائد على االستثمار .  *

عدم القدرة على النمو .  *

6- اإلجراءات 
بالشكوى وإعداد  المقدمة  البيانات واألدلة  الفنية بدراسة مدى دقة وكفاية  األمانة  قام مكتب 
تقرير مبدئي حولها تم رفعه إلى اللجنة الدائمة، بناء عليه قررت اللجنة الدائمة الموافقة على 
بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق باعتبار أن هناك ما يكفي من 
معلومات وأدلة وقرائن لبدء التحقيق، واإلعالن عن ذلك في النشرة الرسمية، وذلك لتحديد 
الخليجية  السوق  إلى  التحقيق  المنتج محل  الواردات من  إذا كانت هناك زيادة كبيرة في  ما 
في المطلق أو نسبيًا بالعالقة مع اإلنتاج الخليجي بشكل يحدث ضررا جسيما للصناعة الخليجية 

للمنتجات المشابهة  أو المنافسة لها بشكل مباشر.

6.1 فرتة التحقيق  
فترة التحقيق في الضرر الجسيم هي األعوام  2012م، 2013م، 2014م و2015م. مع اعتبار 

2012م سنة أساس.

واستنادا إلى المادة )23( من الالئحة التنفيذية، يتم االنتهاء من التحقيق خالل فترة ال تتجاوز 
اثنا عشر )12( شهرا من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالنشرة الرسمية، ويجوز تمديد مدة التحقيق 

في حاالت استثنائية لفترة أقصاها 6 أشهر. 

6.2 االستبيانات وجمع املعلومات
من أجل الحصول على المعلومات الضرورية للتحقيق، فإنه سيتم إرسال االستبيانات إلى كل من 
المصنعين الخليجيين والمستوردين الخليجيين والمنتجين/المصدرين األجانب المعروفين لدى 
مكتب األمانة الفنية، على أنه يتعين على كل األطراف المعنية غير المعروفة لدى مكتب األمانة  
الفنية التي تعلن عن نفسها كطرف ذو عالقة أو مصلحة وترغب في الحصول على االستبيانات 

أن تبدي رغبتها في ذلك خالل  10 أيام من تاريخ نشر  هذا اإلعالن. 
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كما يتعين على كافة األطراف المعنية االلتزام بتقديم الردود على االستبيانات بشكل كامل 
وواضح لمكتب األمانة الفنية في مدة ال تتجاوز )40( يوما من تاريخ إرسالها لهم أو للممثل 

الدبلوماسي المعتمد لبلد التصدير بالرياض )بالنسبة للمنتجين/المصدرين األجانب(. 

6.3 جلسات االستماع
في سبيل إتاحة الفرصة العادلة لجميع األطراف ذوي العالقة أو المصلحة للدفاع عن مصالحهم، 
سيتم عقد جلسات استماع خالل التحقيق لعرض آرائهم وتقديم حججهم أو أي معلومات أخرى، 
الفنية خالل مدة ال  األمانة  لدى مكتب  بنفسها  بالتعريف  المعنية  األطراف  تقوم كل  أن  على 

تتجاوز )21( يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

6.4 زيارات التحقق امليدانية
بزيارات  القيام  الفنية  األمانة  لمكتب  يجوز  التنفيذية  الالئحة  من   )18( المادة  ألحكام  طبقـًا 
ميدانية للتحقق من المعلومات المقدمة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات 

والمعلومات التي يقتضيها التحقيق.

6.5 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 تقديم ملخص غير سري يحوي تفاصيل كافية لفهم جوهر المعلومات 
السرية. وإذا تعذر التلخيص، يتوجب على مقدم هذه المعلومات السرية أن يوفر بيانًا باألسباب 

التي تجعل التلخيص غير ممكنا. 

7- عدم التعاون

في حالة رفض أي من األطراف المعنية توفير المعلومات الالزمة أو لم يقدمها في المدد الزمنية 
المحددة أو وفق الشكل المطلوب أو أعاق سير التحقيق بأي شكل من األشكال أو قدم معلومات 
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البيانات  وفق  تحديداته  بإصدار  الفنية  األمانة  مكتب  يقوم  فسوف  صحيحة،  غير  أو  مغلوطة 
المتاحة، وذلك وفقًا لنص المادة )26( من الالئحة التنفيذية.

8- امللف العام
يتيح مكتب األمانة الفنية كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة بالتحقيق لكل األطراف ذوي 
المصلحة أو العالقة لالطالع عليها من خالل الملف العام بمقر مكتب األمانة الفنية بالرياض، 

وذلك خالل فترة التحقيق وحتى صدور التحديدات النهائية.

9- طريقة تقديم املعلومات
على  واإلجابات  اإلعالن  هذا  في  المطلوبة  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 اإلسم، العنوان، البريد 

االلكتروني، الهاتف والفاكس للطرف ذو العالقة أو المصلحة. 

تتم مراسلة سلطة التحقيق على العنوان التالي:

 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الرياض، المملكة العربية السعودية

صندوق بريد - 7153 الرمز 11462

الهاتف: 112551399 966 - 112551388 966 +

الفاكس: 112810093 966+ 

TSAD@gccsg.org :البريد االلكتروني
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قرار اللجنة الدائمة ملكافحة املمارسات الضارة

 يف التجارة الدولية لدول مجلس التعاون 

رقم )2/2و/2016( 

بتاريخ 20 سبتمرب 2016م

والوقائية  التعويضية  والتدابير  اإلغراق  لمكافحة  الموحد  )النظام(  القانون  أحكام  إلى  استنادا 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )المعدل(.

وتطبيقا ألحكام المادة )4( من الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( الموحد.

في  الضارة  الممارسات  لمكافحة  الفنية  األمانة  مكتب  رفعه  الذي  المبدئي  التقرير  على  وبناء 
التجارة الدولية بتاريخ 18 أغسطس 2016م إلى اللجنة الدائمة حول شكوى الوقاية ضد الزيادة 
في واردات حديد سيليكون منجنيز التي تقدمت بها شركة الخليج للسبائك المعدنية )سبائك( 
باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقا ألحكام المادة )3( من الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( 

الموحد.

تقرر ما يلي: 

قبول الشكوى التي تقدمت بها شركة الخليج للسبائك المعدنية )سبائك(.  .1

تكليف مكتب األمانة الفنية ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون   .2
من   )72023000( الجمركي  البند  تحت  المندرجة  منجنيز  سيليكون  حديد  منتجات  من 

التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نشر إعالن بهذا القرار بالنشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة   .3
في التجارة الدولية. 

يعتبر تاريخ هذا اإلعالن تاريخا لبدء إجراءات التحقيق.  .4

                                                                       رئيس اللجنة الدائمة 

                                                                 أحمد بن عبد العزيز الحقباني


