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في هذا العدد

اجراءات تقديم الطعن على قرارات رفض التظلمات الصادرة من لجنة 
التعاون الصناعي فيما يتعلق بتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة 

في التجارة الدولية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 أمام لجنة التعاون المالي واالقتصادي

الموافق: 1 يناير 2020مالتاريخ: 6 جماد األول  1441هـالعدد )25(

التعاون  مجلس  لدول  الدولية  التجارة  في  الضارة  الممارسات  لمكافحة  الفنية  األمانة  مكتب  يصدرها  رسمية  نشرة 
بموجب القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية والئحته التنفيذية

رسوم االشرتاك

سـعر النسـخة: 100 رايل سعودي أو ما يعادهلا.
االشرتاك السنوي: 500 رايل سعودي أو ما يعادهلا.

لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

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

مجيع احلقوق حمفوظة

النشــرة الرمسيــة
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التظلمات  قرارات رفض  على  الطعن  تقدمي  اجراءات      -
الصادرة من جلنة التعاون الصناعي فيما يتعلق بتحقيقات 
مكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية يف جملس 
املايل  التعاون  جلنة  أمام  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
واالقتصادي ....................................................................... 

محتويات العدد:

-   املقدمة: ............................................................................... 

لمكتب  األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة 
الدولية لدول مجلس التعاون

رسوم االشرتاك:
سعر النسخة:

100 رايل سعودي أو ما يعادهلا

تصدر بموجب القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير 
التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والئحته التنفيذية

نشرة رسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة 
في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون

االشرتاك السنوي:
500 رايل سعودي أو ما يعادهلا
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المقدمــــــة

انطالقا من األهداف األساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجاما مع أهداف 
الدول  بين  اقتصادي  تكامل  لتحقيق  والمتطلعة  المجلس  لدول  الموحدة  االقتصادية  االتفاقية 
األعضاء، واستنادا على القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، واستنادا على قرار لجنة التعاون 
المالي واالقتصادي  في اجتماعها الثامن بعد المائة  بتاريخ 28 صفر1440هـ الموافق  6 نوفمبر 

2018م بدولة الكويت. 
يسر األمانة العامة نشر إجراءات تقديم الطعون على قرارات رفض التظلمات الصادرة من 
لجنة التعاون الصناعي في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية  
والمقدمة من االطراف المشاركة في التحقيقات بصفة طرف ذو عالقة أو مصلحة وتضررت  
الموحد  )النظام(  القانون  تنفيذا ألحكام  الصادرة  النهائية  القرارات  فردية ومباشرة من  بصفة 

لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 عليه يسر مكتب األمانة  الفنية إصدار العدد الخامس والعشرون من النشرة الرسمية.
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إجراءات تقديم الطعن على قرارات رفض التظلمات الصادرة من جلنة التعاون الصناعي  
فيما يتعلق بتحقيقات مكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

أمام جلنة التعاون املالي واالقتصادي

1.   قبل اللجوء إىل الطعن، جيب على كل طرف شارك يف التحقيق بصفة طرف ذي عالقة أو مصلحة وتضرر بصفة 
)النظام(املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري  القانون  تنفيذا ألحكام  الصادرة  النهائية  القرارات  فردية ومباشرة من 
التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية والئحته التنفيذية، التظلم إىل جلنة التعاون الصناعي  

خالل فرتة  ثالثني )30( يومًا من اتريخ النشر يف النشرة الرمسية ملكتب األمانة الفنية. 
يقدم  الطعن مكتواب ابللغة العربية خالل فرتة ثالثني )30( يوما من اتريخ إخطار املتظلم أبي من طرق اإلعالن   .2
بقرار رفض التظلم  الصادر من جلنة التعاون  الصناعي، وذلك من خالل تقدمي طلب الطعن  إىل األمانة العامة 

لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  
يقدم الطعن ابلربيد اإللكرتوين ويعترب اتريخ استالم األمانة العامة للطلب هو اتريخ تقدمي الطعن، ويقع عبء   .3

إثبات االستالم على مقدم الطلب. 
جيب أن يتضمن  طلب الطعن البياانت التالية:   .4

اسم  مقدم الطلب  سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباراي وتوقيعه، وعنوانه وصفته.  أ. 
اتريخ إخطار املتظلم بقرار رفض تظلمه، واتريخ  نشر القرار املتظلم منه  يف النشرة الرمسية ملكتب األمانة   ب. 

الفنية.
موضوع الطعن واألسباب اليت بين عليها، ويرفق مع  الطلب مجيع الواثئق واملستندات ذات الصلة خالل   ج. 

املدة احملددة لتقدمي الطعن. 
تتم  مراسلة األمانة العامة بشأن تقدمي الطعون  على العنوان التايل: 

FECCappealReview@gccsg.org :الربيد االلكرتوين 
00966112551254



تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


