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اخلليجية  الصناعةتضرأنميكناليتتجاريةالاملمارساتهيما

؟إطار حترير التجارة و فتح األسواق أمام الواردات األجنبية يف 

  

يف ظل التزامات الدول األعضاء يف منظمة التجارة 

العاملية بتحرير التجارة وفتح األسواق أمام منتجات الدول 

األخرى، ميكن أن تواجه الصناعة اخلليجية بعض 

تسبب أو تهدد حبدوث ضرر مادي  قداملمارسات اليت 

 :لصناعة اخلليجية ومن بينها ما يليل

:اإلغراق  .1

تصدير منتج ما اىل السوق اخلليجية بأقل  يقصد به         

لبلد املنشأ  احملليةمن سعر بيع املنتج املشابه له يف السوق 

.أو بلد التصدير يف جمرى التجارة العادية

: الدعم .2
 



مباشرة أو غري مباشرة  ةماليأي مساهمة  يقصد به

ا عامة به حكومة دولة املنشأ أو من أي هيئة مقدمة من

ق فائدة ملتلقي الدعم سواء كان منتجا وينتج عنها حتقي
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أو مصدرا أو جمموعة من املنتجني أو املصدرين من خالل 

برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها حكومة 

.دولة التصدير أو املنشأ

: الزيادة يف الواردات  .3

الزيادة يف الواردات بشكل مطلق أو نسيب  يقصد بها

يصنع بدول اجمللس مطابق له يف  مشابهملنتج ما له منتج 

صه أو كافة النواحي أو وثيق الشبهه مبواصفاته وخصائ

أو تهدد هذه الزيادة  تسبببشكل مباشر حبيث  هنافسي

  .بإحلاق ضرر جسيم بالصناعة اخلليجية


املمارسات  مناملتعلقة باحلماية  الدوليةما هي االتفاقيات 

 الضارة يف التجارة الدولية ؟



تتمحور االتفاقيات الدولية املتعلقة باحلماية من 

 :املمارسات الضارة يف التجارة الدولية يف ما يلي

.19اجلات  يةمن اتفاق( 11، 16، 6)املواد  .1
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 19تطبيق املادة السادسة من جات  يةاتفاق .2

.(مكافحة اإلغراق)

مكافحة ) الدعم والتدابري التعويضية يةاتفاق .3

.(الدعم

  .(مكافحة الزيادة يف الواردات) الوقاية يةاتفاق .9

   

 مكافحة اإلغراق؟ يةاتفاق ما هي

 

 االتفاقية اليت تعرف اإلغراق ومتى تكون السلعة

التفصيلية حول مغرقة وحتدد القواعد واإلجراءات 

إىل جانب إيضاح  كيفية اثبات االغراق وحساب مقدراه،

كيفية حتديد الضرر املادي الواقع على الصناعة 

اخلليجية الناتج عن الواردات املغرقة، وما هي االشعارات 

واإلخطارات الواجب القيام بها اثناء التحقيق وقبل فرض 
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رسوم مكافحة االغراق، وحتدد االتفاقية أشكال ومدد 

 .التدابري عند فرضها

 

 اإلجراءات التعويضية ؟الدعم و يةاتفاقما هي 

 

االتفاقية اليت تعرف الدعم و متى تكون السلعة          

مدعومة وحيدد القواعد واإلجراءات التفصيلية حول 

حتديد نوع الدعم، وكيفية حساب مقداره، إىل جانب 

إيضاح كيفية حتديد الضرر املادي الواقع على الصناعة 

وما هي االشعارات  اخلليجية الناتج عن الواردات املدعومة،

واإلخطارات الواجب القيام بها اثناء التحقيق وقبل فرض 

تدابري تعويضية، وحتدد االتفاقية أشكال ومدد التدابري 

 .عند فرضها

 

 ية؟الوقا يةاتفاق يما ه

 

االتفاقية اليت توضح متى تكون الزيادة يف الواردات           
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وحتدد االتفاقية القواعد  خاضعة لتدابري وقائية،

واإلجراءات التفصيلية حول ماهية الزيادة يف الواردات 

وكيفية فرض التدابري الوقائية ومددها سواء كانت على 

شكل قيود أو رسوم مجركية أو كالهما معا، وكيف 

دة ضررا جسيما للصناعة اخلليجية ٌتحدث تلك الزيا

القيام وكذلك خمتلف االشعارات واإلخطارات الواجب 

 . بها اثناء التحقيق و قبل فرض التدابري الوقائية

 

املمارسات الضارة  مناملنظم للحماية  ار القانونيـاالطما هو 

 يف التجارة الدولية يف دول جملس التعاون ؟

املوحد ملكافحة اإلغراق ( النظام)القانون  يعترب

والتدابري التعويضية والوقائية والئحة التنفيذية لدول 

هو اإلطار القانوني املنظم للحماية من  س التعاونجمل

          املمارسات الضارة يف التجارة الدولية يف دول اجمللس

قره اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج أالذي  و

ديسمرب  22-21)العربية يف دورته الرابعة و العشرين 

و مت اعتماد تعديله مبباركة من  ،بدولة الكويت( م2003
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ديسمرب )اجمللس األعلى يف دورته احلادية والثالثني 

 .يف أبوظيب( م2010



املوحد ملكافحة (النظام )ما هي مربرات اصدار القانون 

؟والتدابري التعويضية والوقائية والئحة التنفيذية اإلغراق 

يف ظل التزام دول اجمللس يف منظمة التجارة 

مام املنتجات أالعاملية بتحرير التجارة وفتح األسواق 

لصناعة جتارية تضر ااألجنبية مما قد ينتج عنه ممارسات 

املوحد ملكافحة ( النظام)القانون مت اصدار اخلليجية، 

ته التنفيذية اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية والئح

توفري آلية  يتيح لدول اجمللس جملس التعاون لكيلدول 

االغراق والدعم )تلك املمارسات واملتمثلة يف محاية من 

واليت قد تضر أو تهدد أو تعيق إقامة ( والزيادة يف الواردات 

تلك اآللية مع تتفق على أن  ،صناعات بدول اجمللس

، اضافة إىل مبنظمة التجارة العاملية التزامات دول اجمللس
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جود دول اجمللس يف احتاد مجركي وسوق خليجية و

 . مشرتكة

اق تطبيق القانون املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري ـماهو نط

 التعويضية؟

 

يطبق هذا القانون على واردات دول اجمللس من الدول 

األجنبية اليت تسبب أو تهدد حبدوث ضرر مادي على 

ول اجمللس الصناعة اخلليجية حيث يعامل هذا القانون د

باعتبارها منطقة مجركية واحدة وسوق خليجية 

 .مشرتكة

 

بني  البينيةكيف يتم معاجلة املمارسات الضارة يف التجارة 

 الدول األعضاء مبجلس التعاون ؟

 

يتم تطبيق القانون املوحد ملكافحة املمارسات الضارة          

يف التجارة الدولية والئحته التنفيذية ملعاجلة املمارسات 

( اإلغراق، الدعم، الوقاية)الضارة يف التجارة الدولية 
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ليس موجهة اىل دول اجمللس من غري الدول األعضاء و 

زيادة يف  هنالك جمال للحديث عن عملية إغراق أو دعم أو

عتبار إالواردات بني الدول األعضاء جمللس التعاون ب

 وسوق خليجية مشرتكة  تواجدها يف إطار احتاد مجركي

واحدة ال  ن أسواق دول اجمللس متثل سوقًاإوبالتالي ف

بإعتبارها هذه اإلجراءات  على جتارتها البينيةتنطبق 

موجهة حصريا ضد سلع الدول غري األعضاء مبجلس 

. ن التعاو

فإنه يف حالة وجود بعض املمارسات التجارية  ،و عليه       

غري املشروعة بني دول جملس التعاون فيتم االعتماد يف 

تسويتها على القوانني احمللية للدول األعضاء أو قانون 

دول جملس التعاون  الذي جيري ل املوحد املنافسة( نظام)

 .إعداده حاليا أو ما مياثله
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 اجلهات املناط بها تطبيق القانون؟هي  ما

 

 املناط بهااجلهات ( 7)ة حدد القانون املوحد يف ماد

 :واملتمثلة يف ةتطبق أحكام القانون والئحته التنفيذي

.اللجنة الوزارية .1

ملكافحة املمارسات الضارة يف  اللجنة الدائمة .2

.التجارة الدولية لدول اجمللس

املمارسات الضارة يف مكتب األمانة الفنية ملكافحة  .3

.التجارة الدولية

 

 ملمارسات الضارة يف التجارة هي اللجنة الوزارية املعنية باما   

 ؟الدولية 

 

املمارسات كافحة تتمثل اللجنة الوزارية املعنية مب     

الضارة يف التجارة الدولية يف جلنة التعاون الصناعي 

وزراء الصناعة يف جملس بدول اجمللس اليت تتكون من 
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اختصاصات ( 8)، وقد حدد القانون يف املادة التعاون

اللجنة الوزارية ومن أهمها اعتماد فرض التدابري 

والدعم املخصص  قالنهائية املتعلقة مبكافحة اإلغرا

والزيادة يف الواردات أو متديد أو وقف هذه التدابري أو 

اإلغراق  إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابري مكافحة

والتدابري التعويضية، وتسوية املنازعات اليت تنشأ بني 

الدول األعضاء يف تفسري أو تنفيذ هذا القانون، والنظر 

يف التظلمات املتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية 

 .الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية

 

 ما هي اللجنة الدائمة ؟



تتمثل اللجنة الدائمة يف جلنة مكافحة املمارسات 

الضارة يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون  واملوجهة 

و تتكون هذه اللجنة من  ،األعضاءمن غري الدول  إليها

يف  األعضاءوكالء وزارات التجارة و الصناعة للدول 

قد حدد القانون و أو ممن يف حكمهم،  جملس التعاون
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نفيذية اختصاصات تلك اللجنة ومن أهمها والئحته الت

املؤقتة ضد  قرار بدء التحقيق واعتماد فرض التدابري

، وقبول التعهدات لزيادة يف الوارداتوالدعم و ا اإلغراق

 .السعرية واقرتاح فرض التدابري النهائية


ملكافحة املمارسات الضارة مكتب األمانة الفنية  هو دور ما

 ؟يف فرض التدابرييف التجارة الدولية  



 يعترب مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف

تقوم جبميع املراحل  التجارة الدولية سلطة التحقيق اليت

والفنية املتعلقة بتحقيقات مكافحة املمارسات  اإلجرائية

الضارة يف التجارة الدولية بداية من تلقي الشكوى وتقدير 

مدى توفر أدلة على وجود تلك املمارسات والضرر احلاصل 

للصناعة اخلليجية والعالقة السببية بينهما وانتهاًء 

مدى احلاجة لفرض تدابري محائية  حتددبالتوصل لنتائج

املوحد ( النظام)القانون  وذلك وفقا ألحكام من عدمه

اتفاقات منظمة التجارة العاملية والئحته التنفيذيه و 

       . والدعم و الزيادة يف الواردات املتعلقة باإلغراق 
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املمارسات    ألمانة الفنية ملكافحةهي اختصاصات مكتب اما

 ؟ الضارة يف التجارة الدولية

 

املوحد اختصاصات املكتب و من  (النظام)حدد القانون 

 :أهمها ما يلي

تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضري  .1

.الجتماعاتها

متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة  .2

.الدائمة

تقديم املشورة والدعم الفين للمنتجني واملصدرين  .3

اخلليجيني حال تعرضهم لدعاوي تتصل 

ولية من دول باملمارسات الضارة يف التجارة الد

.أخرى

تلقي شكاوى املمارسات الضارة يف التجارة الدولية  .9

.وكل ما يتصل بها من متطلبات
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اجراء حتقيقات املمارسات الضارة يف التجارة  .5

.الدولية

العمل على نشر الوعي وتنمية املعرفة يف الدول  .6

األعضاء مبفاهيم املمارسات الضارة يف التجارة 

 .الدولية

 

إجراءات التحقيق ضد املمارسات الضارة يف ما هي مبادئ 

 التجارة الدولية ؟

 

واالمتثال جبميع  ديتعني على سلطة التحقيق التقي        

بالقانون اإلجراءات والشروط واملدد املنصوص عليها 

ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية  املوحد( النظام)

تفاقات لدول اجمللس والئحته التنفيذية، واوالوقائية 

منظمة التجارة العاملية املعنية باإلغراق والدعم والزيادة يف 

على أن تراعي التحقق من موضوعية واجيابية الواردات، 

األدلة والبيانات املقدمة من األطراف و إعالم األطراف 

املعنية بإجراءات التحقيق مع ضمان إتاحة الفرص العادلة 
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وا من الدفاع عن حتى يتمكن ،جلميع األطراف ذو املصلحة

احلفاظ على سرية املعلومات كما تراعي مصاحلهم، 

يت تقدمها اإلطراف على والبيانات السرية بطبيعتها أو ال

 .إنها سرية

 

املمارسات الضارة يف  مكافحة تدابري ما هي شروط فرض  

 التجارة الدولية ؟

     
           

كي تتوصل سلطة التحقيق اىل توصية لفرض 

اليت متت بفحص -ن تثبت نتائج التحقيق أتدابري جيب 

الشروط  -موضوعي وعلى أساس أدلة وإثباتات إجيابية

 :التالية

أو الزيادة يف اإلغراق أو الدعم ارسة مموجود  .1

.الواردات

بالضرر للصناعة احمللية التهديد  أو الضررحدوث  .2

 .إعاقة إنشاء صناعة للمنتج املعنى أو 
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توفر العالقة السببية بني الواردات املعنية  .3

بالتحقيق والضرر احلاصل أو املتوقع حصوله 

 .أو إعاقة إنشاء صناعة للصناعة املعنية

 

املمارسات بتحقيقات  و املصلحة أالعالقة  ومن هم األطراف ذو

 الضارة؟

 

       املصدرونهم األطراف ذوو العالقة أو املصلحة 

أو املنتجون األجانب أو املستوردون للمنتج حمل التحقيق 

أو جمالس التجارة اليت متثل غالبية منتجي أو  احتاداتأو 

مصدري أو مستوردي املنتج حمل التحقيق، أو حكومات 

      املنتجون اخلليجيون للمنتج املشابه  أودول التصدير، 

هلكني أو اهليئات احلكومية أو اخلاصة اليت متثل املست أو

حتمي مصاحلهم، أو أي أطراف حمليه أو أجنبية أخرى 

 .يتبني أنها ذات مصلحة يف نتائج التحقيق
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ق هلا تقديم الشكوى ضد املمارسات ما هي اجلهات اليت حي

الضارة يف التجارة الدولية ؟

 

           

أن املوحدددد اجلهدددات الددديت حيدددق هلدددا  ( النظدددام)حددددد القدددانون 

 د :وهي كما يلي تقدم بالشكوى ت

أحد املنتجني يف صناعة خليجية أو عدد منهم يف أي  .أ 

 .أو من ينوب عنهم من دول جملس التعاون

غرف التجارة والصناعة املعنية يف أي من دول  .ب 

 .جملس التعاون

يف أي من دول  اإلنتاجاحتادات املنتجني لقطاعات  .ج 

 .جملس التعاون

وجيددوز للجنددة الدائمددة يف حدداالت اسددتثنائية األمددر ببدددء             

التحقيددق سددواء مددن تلقدداء نفسددها أو بطلددب مددن احددد الددوزارات 

املشددرفة علددى أي مددن قطاعددات اإلنتدداج يف دول اجمللددس بشددرط  

 .توافر األدلة الكافية اليت تربر بدء التحقيق
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 ؟ماهي آلية  تقديم الشكوى

 

اخلليجية إىل مكتب األمانة تقدم شكوى الصناعة       

على النموذج املعد هلذا الغرض من الفنية مكتوبة و موثقة 

وتقدم الشكوى يف نسختني سرية  ،األمانة الفنية مكتب قبل

حيث يتضمن منوذج الشكوى عدد من األسئلة وغري سرية، 

املعلومات املؤيدة الشركة املقدمة للشكوى وباملتعلقة 

اإلغراق أو الدعم أو الزيادة يف )ضارة  وجود ممارسةل

الضرر  املعلومات املؤيدة لوجود باإلضافة إىل (الواردات

وميكن ، الوارداتتلك الذي حلق بالشاكي من جراء 

 :إمجاال حتديد عناصر الشكوى يف النقاط التالية

.التعريف مبقدم الشكوى .1

.التعريف باملنتج موضوع الشكوى  .2

 ألجانب و املوردينالتعريف بالبلدان و املصدرين ا .3

.موضوع الشكوى للمنتجات
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.حجم واردات املنتج موضوع الشكوى .9

ممارسة  حول وجودوأدلة  تقديم عناصر إثبات  .5

     .إغراق أو دعم أو زيادة يف الواردات

تقديم عناصر إثبات حول الضرر الالحق مبقدم  .6

، والعالقة الواردات تلك جراء  ى منالشكو

.رسة والضررالسببية بني وجود املما


 مع املعلومات السرية يف حتقيقات يتم التعاملكيف 

 ؟مكافحة املمارسات الضارة

 

       املوحد ملكافحة اإلغراق( النظام) انونالقأكد 

            والئحته التنفيذيةالتدابري التعويضية والوقائية و

مبكافحة  ةاملية املتعلقمنظمة التجارة العاتفاقيات و

املمارسات الضارة على محاية سرية املعلومات والبيانات 

السرية بطبيعتها أو اليت يقدمها ذو الشأن على أنها سرية 

على كل جهة أو  كما حيظر، وتنظيم أسلوب تقدميها 
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أو  شخص له عالقة بالتحقيق إفشاء هذه املعلومات

املعلومات  قدمم من سبقمكتابي بدون تصريح  البيانات

 املوحد (النظام) ونكما جيرم القان. السريةوالبيانات 

غرامة مالية ال تتجاوز  حددحيث إفشاء هذه املعلومات 

مخسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادهلا من عمالت دول 

 .جملس التعاون

      د املتعلقة باحلفاظ على السريةعلما و أن القواع         

على  تقديم نسخة من املعلومات غري السرية تسري و

املعلومات من مجيع املصادر يف كافة مراحل عملية 

 .التحقيق

 ةعلى أي اإلطالعو يسمح لألطراف املعنية بالتحقيق         

 التعليقمعلومات غري سرية مت استخدامها يف التحقيق و 

حيتوي  عام ملفبإعداد  تقوم سلطة التحقيقو ، عليها

اليت  ألطرافويتاح للكل حتقيق على البيانات غري السرية 

 إلطالعا عن رغبتها يف املشاركة بالتحقيق عربت مسبقًا

 .عليه
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ما هي الشروط الواجب توفرها لقبول شكوى ضد املمارسات 

 الضارة يف التجارة الدولية ؟

 

              
جيب ان تقدم الصناعة اخلليجية الشكوى ملكتب 

ن أوالغاية، لى النموذج املعد هلذه األمانة الفنية مكتوبة ع

تكون الصناعة املقدمة للشكوى تنتج منتج مشابه للمنتج 

تكون الشكوى مؤيدة ن كوى، كما جيب أموضوع الش

ن تكون تلك أضارة، والمارسة امل بأدلة تثبت وجود  مستنديًا

اعة املقدمة املمارسة قد سببت أو هددت بوقوع ضررًا للصن

 .للشكوى

جيب أن تكون الشكوى  ويف حاليت اإلغراق والدعم        

مؤيدة من منتجني خليجيني  ميثل جمموع إنتاجهم أكثر 

من إمجالي إنتاج املنتج املشابه الذي تنتجه % 50من 

شريطة  ،ليجية اليت أيدت أو عارضت الشكوىالصناعة اخل

من إمجالي % 25الشكوى صراحة عن   أن ال يقل إنتاج مؤيد

.شابه إنتاج الصناعة اخلليجية  من املنتج امل
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آلية التظلم من القرارات الناجتة عن حتقيقات ما هي 

 ؟  مكافحة املمارسات الضارة

 

      املوحد ملكافحة اإلغراق ( النظام)ن القانون كِّمٌي           

يف و التدابري التعويضية و الوقائية لدول جملس التعاون 

من القرارات الصادرة تنفيذا  ةاملتضرراألطراف  (11)مادته 

وىل إىل األرحلة املمن التظلم يف  (النظام)هلذا القانون 

اللجنة الوزارية خالل ثالثني يوما من تاريخ نشر هذه 

كتب التدابري احلمائية يف النشرة الرمسية اخلاصة مب

ويتم البت يف تظلمه خالل ستني يوما من  ،األمانة الفنية

 .أمام اللجنة رب مرفوضًاعتاتاريخ تقدميه و إال 

كما ميكن للمتضرر من القرارات الصادرة مبوجب          

سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة (النظام) هذا القانون 

دول ب املختصةالدائمة أن يطعن فيها أمام اهليئة القضائية 

خالل ثالثني يوم من تاريخ إخطاره بأي من طرق اجمللس 

.ملقدم بشأنهارفض التظلم ا اإلعالن
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مكافحة املمارسات الضارة يف  حتقيقاتما هي إجراءات 

 التجارة الدولية ؟

 

إجراءات التحقيق املتبعة يف جمال مكافحة  لخصتت

 د :املمارسات الضارة يف اخلطوات التالية

.استالم شكوى مؤيدة مستنديا والتحقق منها .1

إخطار الدول املعنية بالتحقيق بالنسبة لإلغراق  .2

قبل والقيام مبشاورات بالنسبة لتحقيقات الدعم 

 .بدء التحقيق

 يف املمارسات الضارة اإلعالن عن بدء التحقيق .3

إضافًة إىل بالنشرة الرمسية ملكتب األمانة الفنية، 

 حتقيقات الوقايةيف إخطار منظمة التجارة العاملية 

 . قفور بدء التحقي

نسخة من إعالن بدء التحقيق ونسخة غري  إرسال .9

تبيان بأسرع وقت ممكن سواال سرية من الشكوى

لسلطة التحقيق املعروفني لألطراف ذوو املصلحة 
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اما بالنسبة ( اإلغراق والدعم)بالنسبة لتحقيقي 

اإلطراف اليت تعلن  إىلرسال ااإلللوقاية فيقتصر 

ستالم اويتم  ،عن نفسها وتطلب احلصول عليه

يف كافة التحقيقات خالل الفرتة احملددة  الردود

.بالنشرة الرمسية

اتاحة امللف العام لألطراف ذوو املصلحة بالتحقيق  .5

 .لإلطالع عليه خالل كافة مراحل التحقيق

بعد إرسال التقرير األولي لألطراف ذوو املصلحة  .6

 و استالم تعليقاتهم  عليه ستبياناتاالحتليل ردود 

ض تدابري مؤقتة يتم اإلعالن عنها يف ويف حال فر

      لنشرة الرمسية وإخطار اإلطراف ذوو املصلحة ا

 .التجارة العاملية بهانظمة و م

 .جلسة االستماععقد القيام بزيارة التحقق و .7
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 سلطة التحقيقإليها  تإرسال النتائج اليت توصل .8

لتحقيق قبل التوصل لتحديدات نهائية بشأن ا

 .املصلحة عليها طراف ذووواستالم تعليقات األ

املصلحة،  رسال التقرير النهائي لألطراف ذووإ .1

وإخطار منظمة التجارة العاملية بالتحديدات 

.النهائية 

 

 العالقة أو املصلحة ؟ذوو ما هي حقوق األطراف 

 

ظمة املوحد واتفاقات من( النظام)القانون حدد  

 املصلحةالعالقة أو التجارة العاملية حقوق األطراف ذوو 

 د :تتمثل مبا يلي   اليت

  التحقيقمراحل تقديم الدفوع خالل 

  طلب وحضور جلسة االستماع.  

 امللف العام ىاإلطالع عل.
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 محاية املعلومات والبيانات السرية املقدمة. 

 نسخة من التقارير غري السرية ىاحلصول عل.

  احلصول على نسخة من اإلخطارات اخلاصة

 .بإجراءات  التحقيق

 تقارير سلطة التحقيق ىالتعليق عل.

 بالنسبة للمصدرين  تقديم طلب تعهد سعري

.األجانب

 

 العالقة أو املصلحة ؟ما هي التزامات األطراف ذوو 

 

املوحد واتفاقات منظمة التجارة ( النظام)حدد القانون 

 ذوو العالقة أو املصلحةطراف على األ تالعاملية التزاما

 د   :تتمثل مبا يلي و بالتحقيق 

  خالل املدد الزمنية احملددة اإلعالن عن أنفسهم

.بإعالن بدء التحقيق
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 نية احملددة من قبل سلطة االلتزام باملدد الزم

 .  التحقيق

 ستبيان  بالشكل املطلوبالرد على اإل. 

  ألية أو ملخص غري سري تقديم نسخة غري سرية

  .يتم تقدميهاسرية بيانات أو معلومات 

 سلطة التحقيق يف التحقق من البيانات  التعاون مع

.دة يف الرد علي قوائم االستقصاء الوار


كم تستغرق مدة التحقيق يف املمارسات الضارة يف التجارة 

 الدولية ؟

 

املوحد والئحته التنفيذية ( النظام)حدد القانون 

يف حاالت و شهر،  12بأن ال تتجاوز مدة التحقيق 

ة ال تتجاوز يف جمموعها مد هذه الفرتة ملدجيوز ه ياستثنائ

 .ستة أشهر
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      يف  اخلليجية هل ميكن اختاذ إجراء سريع حلماية الصناعة 

 التحقيق ؟ ءنتهااحال تعرضها لضرر يصعب تداركه حلني 

 

املوحد للجنة الدائمة فرض (النظام)يتيح القانون

لضررًا تدابري مؤقتة يف حال تعرض الصناعة اخلليجية 

 .يصعب تداركه وإصالحه حلني انتهاء التحقيق ماديًا

ميكن فرض رسوم مؤقتة بالنسبة لإلغراق والدعم 

يوم على األقل من بدء إجراءات ( 60) يشريطة مض

التوصل اىل نتائج أولية اجيابية بشأن يف حال التحقيق، 

الضرر الالحق للصناعة اخلليجية بسبب الواردات املُغرقة 

 .مةأو املدعو

اما بالنسبة للوقاية فيجوز للجنة الدائمة فرض          

وجود ظروف  ةتدابري مؤقتة فور بدء التحقيق يف حال

حرجة قد يؤدي فيها التأخري اىل احلاق ضرر خطري ال 

ستناد على نتائج أولية ميكن تداركه وإصالحه، مع اإل
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اجيابية بشأن الضرر الالحق للصناعة اخلليجية جراء 

.يادة يف الواردات سواء بصورة مطلقة أو نسبيةتلك الز

 

هي أشكال تدابري مكافحة املمارسات الضارة؟ ما

 

 :تأخذ تدابري مكافحة املمارسات الضارة األشكال التالية

:تدابري مؤقتة .1

  بالنسبة لإلغراق والدعم تكون على شكل رسوم

مجركية مؤقتة أو وديعة نقدية أو سندات 

حبيث ال يتجاوز هامشي اإلغراق  ضمان،

أشهر  9والدعم املبدئي، وتفرض ملدة تصل إىل 

.قابلة للتمديد ملدة شهرين

  أما الوقاية فتكون على شكل رسوم مجركية على

.يوم 200أن ال تتجاوز مدة فرض الرسوم 
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:تدابري نهائية .2

  بالنسبة لإلغراق والدعم تكون على شكل رسوم

مجركية حبيث ال تزيد مدة فرضها عن مخس 

.سنوات قابلة للتمديد لفرتات ممثالة

  أما الوقاية فتأخذ شكل رسوم مجركية أو قيود

 9كمية أو كليهما معًا وتفرض ملدة ال تزيد عن 

 .سنوات قابلة للتمديد مبا ال يتجاوز عشر سنوات

 

اليت يصدرها مكتب كتيبات الاحلصول على  كيف ميكن

  ؟األمانة الفنية

                                                 

ى الكتيبات اليت يصدرها مكتب ميكن احلصول عل

األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية 

 املعنية بالصناعةهات اجلأو  باملكتبمن خالل االتصال 

طالع عليها و حتميلها من كما ميكن اإل ،بالدول األعضاء

 ( www.gcc-tsad.orgااللكرتونياملكتب موقع 
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ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية إصدارات مكتب األمانة الفنية 

 لدول جملس التعاون

 

ــانون .1 ــام)القـ ــية وال ( النظـ ــدابري التعويضـ ــراق والتـ ــة اإلغـ ــد ملكافحـ ــه املوحـ ــة والئحتـ وقائيـ

  (م5002)التنفيذية

ــانون .5 ــام)القـ ــه    (النظـ ــة والئحتـ ــية والوقائيـ ــدابري التعويضـ ــراق والتـ ــة اإلغـ ــد ملكافحـ املوحـ

 ( م5011( )املعدل)التنفيذية

 (.الطبعة الثانية( )غراقاإل)آليات احلماية ضد املمارسات الضارة يف التجارة الدولية  .3

 .(الطبعة الثانية( )الدعم)تجارة الدولية آليات احلماية ضد املمارسات الضارة يف ال .4

 (.الثانية الطبعة( )الزيادة يف الواردات)آليات احلماية ضد املمارسات الضارة يف التجارة الدولية  .2

 (.الطبعة الثانية)معًا لنكسب رهان املنافسة  .6

التعاون ل جملس مسرية مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية لدو .7

 ( م 5010مـ5004)

 


