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 إقــــــــرار 

 

 افي هذ المدونةالمعلومات  كافة أقر أنا الموقع أدناه نيابة عن )أدرج  إسم الشركة / الهيئة ( بأن

وأنه لم يتم إخفاء أية بيانات أو تقديم  ونظامها المحاسبياالستبيان صحيحة وكاملة استناداً إلى سجالت الشركة 

 .أو مغلوطة أية بيانات خاطئة

أو لم يتم  البيانات/المعلومات واالدعاءات المقدمة للسجالت التي تحفظها الشركةوفي حالة مخالفة 

 المعلومات. تجاهل هذهمكتب األمانة الفنية الحق في ل، فتقديمها وفق الشكل المطلوب

في هذا االستبيان وأية بيانات أخرى يتم تقديمها لمكتب األمانة  المدونةوأني على علم تام بأن البيانات 

 ة خالل سير التحقيق، ستخضع للمراجعة والتدقيق والتحقق من قبل مكتب األمانة الفنية. الفني

 

 

   ) التـوقيـع (                 

  

 ) التاريخ : يوم/شهر/سنة (

 )وظيفة الموقع ( )أسم الموقع (

 )ختم الشركة( سم الشركة أو المؤسسة (إ)
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 المقدمة

استنادا إلى القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، يهدف هذا االستبيان إلى الحصول من الصناعة الخليجية على 

لنشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية  تحقيق موضوع اإلعالن الصادر باذات العالقة بالالمعلومات الضرورية 

بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية المصنعة  لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية 

فإن من صالح الصناعة الخليجية أن يتم اإلجابة على هذا  وبالتالي، )المنتج الخليجي المشابه( لإلسمنت والكلنكر

  االستبيان بكل شفافية وشمولية ممكنة باإلضافة إلى إرفاق كل الوثائق المدعمة لمعطياته كلما تسنى ذلك.

و يرجى من الصناعة الخليجية عند تلقيها هذا االستبيان أن تدلي بكافة المعلومات التي لديها وأن 

ساعد على التحقيق في القضية، األسئلة على النحو الذي يحدده هذ اإلستبيان بما من شانه أن يتجيب على كافة 

ضرورة االلتزام بفترة الرد التي حددها مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع 

  .والمنصوص عليها في التوضيحات العامة لهذا اإلستبيان

تسنى للصناعة الخليجية اإلجابة على هذا اإلستبيان، فان مكتب األمانة الفنية على حرصا على أن يو

كلما دعت الحاجة  االستبيان هذا أتّم االستعداد لتقديم كل اإليضاحات الضرورية بخصوص األسئلة التي يتضمنها

 .إلى ذلك
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 مالحظات هامة

اإلجابية حتيى تكيون اليردود واضيحة بشيكل يرجى قراءة جميع التعليمات واألسئلة أوال ثم الشروع فيي  .1

 كاف.

ة .2 لخليجييي ا ناعة  تبيان خيياص بالصيي ذا االسيي ر هيي بيي نعة  يعت لمصيي ابه ا لمشيي ا لخليجييي  ا تج  لمنيي ل

لذي يندرج  لبن ضمنوا  .2523 :الجمركيد ا

يييق  .3 لتحق ا رة  تيي ة وف لخليجييي ا ناعة  ه الصيي اني منيي ذي تعيي ليي ا ادي  ميي ل ا لمطلييوب فييي الضييرر  ا

تبيان هيي  ذا االسي لهي  ً ا قي انات وف ي وامعنها ب ن األعي ليى م2016 مي أن . م2018 إ ا بي مي عل

فترة ل فترةاألخيرة هي  ا ل لتحقيق في اإلغراق ا ا لخاصة ب  .ا

ات  .4 ني ا ي ب ل ا ن الحصيول عليى  فنية مي ل ا ة  لهدف من هذا االستبيان هو تمكين مكتب األمان ا

ة  ييي رارات األول قيي ل ا ذ  ا اتخيي تم  ييي ها  تييي علييى أساسيي ل يييق وا لتحق ا راءات  الضييرورية  إلجيي

بير  دا تيي ل راق وا ة اإلغيي د لمكافحيي لموحيي ا ام(  لنظيي انون )ا قيي ل ا م  ا ا ألحكيي قيي لييك طب ة وذ ييي ئ نها ل وا

تنف ل ا ه  ائية والئحت لوق لتعويضية وا  يذية. ا

العربية أو اإلنجليزية .5 للغتين  ا  يلي: مع مراعاة ما يرجى تقديم االستبيان بإحدى 

تبيان  .أ ديم االسيي قيي ا ت ييي لكترون ع  PDFو WORDعلييى شييكل  ا ييي تم وتوق ع خيي ميي

لنسخة   .PDFا

نتوقيع اإلقرار  .ب فحة مي ذا  فيي أول صي لشيركة هي ا ه مين طيرف  تبيان وختمي االسي

قانوني إن  ل ا لممثل  ا لى توقيع وختم  إ فة   وجد.إضا

ل علييى  .ج لعميي ة ا ييي لنسييخة اإللكترون تبيانا ة  لالسيي نيي ل مكتييب األما بيي ق ن  دة ميي لمعتميي ا

ة ييي لعرب ا ة أو  ة االنجليزيييي غييي ل ل ا واء ب ة سييي ييي ن ف ل ة أو و ا ل ئ ة األسييي بييي ا دة كت ا عييي دم إ عييي

 .ترجمتها

ة  .د ل ئ فيييي أسييي ة  من لمتضييي ا ر  ات أخيييرى غيييي نييي ا ي ات أو ب فة أي معلومييي ا ن إضييي يمكييي

ة ل تق ات مسيي قيي فييي مرف ديمها  قيي تبيان وت ا ضييرورية  االسيي نهيي أ لشييركة  ا أت  ذا ارتيي إ

لتحقيق  .ل

فة يرجى .ه يان تعبئة كا لمطلوبة في االستب ا لمرفقات  قها  ا ا لتي تم إرف وا

يان  االستب امج على شكل ب مع توضيح طريقة الحساب على  EXCELبرن

لجدوال والمرفقات جزء .اإلكسل ا بيان هذا ال يتجزأ من اتعتبر هذه   .االست

اس  .و ييي ق ل ا دة  د وحيي ات يرجييى تحدييي نيي ا ي ب ل ا ع  فييي جمييي ة  تعمل لمسيي ا ة  دييي نق ل ا دة  لوحيي وا

لمقدمة.  ا

ة يجييب أن تكيييون  .6 فييي ة كا ليييردود مدعمييي اا دي تن ات  مسيي نييي ا ي ب ل ا د  ة تؤيييي يييي ف رائن كا ة وقييي لييي د أ ب

لزم لواردة بها مما يست لمقدمة.  ا ا انات  ي ب ل ا  تحديد مصادر 

تبيان  .7 ذا االسي ليرد عليى هي ل دد  لمحي ا ل  م باألجي زا تي دة يرجى االل ومأوهيي مي ين يي ن  ربعي مي

أنه ي ام جوز ألي طرف طلب تمديد تاريخ اإلرسال، علما ب يي أ رة  دة عشي لمي رة  فتي ل ا ذه  هي



5 

 

ية  ل دة األصيي ميي ل ا اء  نتهيي ا اريخ  تيي ن  فية ميي ا اء علييى إضيي نيي دم أي مبييرر ب قيي ه، علييى أن ي وجييي

لمهلة  ا لتمديد قبل نهاية  ل لرد على االستبيان.األصلية طلب  ل لمحددة   ا

لشييكل  .8 ا ات ب نيي ا ي ب ل ا ن  ديم أي جييزء ميي قيي درة علييى ت قيي ل ا دم  ة عيي ليي لمطلييوب، يرجييى فييي حا ا

فنيةاالتصال ب ل ا ة   .مكتب األمان

ل .9 ةيجيييوز  يييي ن ف ل ا ة  نييي لشيييركة  مكتيييب األما ا ارة  ام بزيييي يييي ق ل ات ا نييي ا ي ب ل ا لتحقيييق مييين صيييحة  ل

لمقدمة،  م ا ا يي ق ل ا ليى  إ ة  لحاجي ا ال  ارة فيى حي لزيي ا ذه  اق عليى هي في وسيتم االتصال بكم لالت

ا ا. بهيييي ذا  هيييي دة ل لمؤييييي ا تندات  لمسيييي ل وا لعميييي ا ة أوراق  فيييي اظ بكا فيييي غييييرر، يرجييييى االحت ل

لمستخدمة. ا لمحاسبية  ا  والسجالت 

لمطليييوب  .10 ا ات  نييي ا ي ب ل ا د  ات يرجيييى تحديييي نييي ا ي ب ل ا ليييبعر  ة  ري لسييي ا ة  لمعاملييي ا د طليييب  عنييي

ليييك.  ذ باب  د أسيي رية وتحديييي ة سيي ا معاملييي تهيي لنسيييخة معامل ا تم كييل  يييفحة ميين  يجييخ خييي

اتم  رية بخيي ة سيي تبيان أو أي وثيقيي رية لالسيي ة  .”سييري“السيي يتم معامليي ه، سيي ييي اء عل نيي وب

انات من طرف  بي ل ا فنيةهذه  ل ا ة  ا إال  مكتب األمان ا  عنهي معاملة سرية ولن يتم اإلفصي

لمعنية.  ا  بإذن مسبق من الشركة 

ه من  .11 لمعنية عند طلب ا م لجميع األطراف  لعا ا لملف  ا تا   فنيةي ل ا ة  األمان ذا مكتب  ل  ،

ديم نسخة غير سرية  تق تعين  اتهي يان ومرفق ة  لالستب لسري انات ا ي ب ل ا يتم تلخيص  حيث 

لمقدمة ا لسرية  انات ا ي ب ل ا ختم كل ، كما يجب بشكل يسمح بقدر معقول فهم جوهر 

النسخة يقة غير  فحة من  يان أو أي وث تم  غير السرية لالستب غير “سرية بخا

أو ال تحمل خاتم سري  .”سري لسرية  ا ة  لمعامل ا نها طلب  لتي ال يرد بشأ ا نات  ا ي ب ل ا

نية.  ة عل تها معامل لها سيتم معامل لسرية  ة ا لمعامل ا تم توضيح أسباب طلب  م ي ل  أو 

 عنوان سلطة التحقيق  .12

 التالي:  يجب إرسال الرد على اإلستبيان  بالبريد المسجل أو تسليمها باليد إلى العنوان 
 

 

 
 األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدوليةمكتب 

 األمانة العامة لدول مجلس التعاون

 الهدا  –طريق جدة  6725

 1رقم الوحدة: 

  3147 – 12324الرياض  

 السعودية العربية المملكة 

 +966112810093:  فاكس رقم+ 966112551388:  هاتف رقم

 tsad@gccsg.org:  البريد االلكتروني
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 بيانات عامةأوال: 

 بيانات الشركة:  .1

االسم التجاري 

 للشركة.................................................

الكيان القانوني 

 للشركة.........................................

السجل رقم 

التجاري.....................................................

... 

تاريخ إنشاء 

 الشركة..................................................

تاريخ  بداية 

اإلنتاج.......................................................

. 

مكان 

اإلنتاج...................................................

.......... 

رأسمال 

الشركة......................................................

..... 

العنوان 

..........................................................

............. 

...........................الهاتف/الفاكس...................

............. 

 البريد/ الموقع

 االلكتروني...........................................

 الصناعة الخليجية عن ممثلين/ممثل .2

 يرجى استكمال البيان التالي الخاص بالمسؤول عن هذا االستبيان بالشركة:  -

 الوظيفي:................... المسمى المسئول:........................  اسم الموظف

 الفاكس:..........    :........... الهاتف

 االلكتروني:............... الموقع  االلكتروني..................... البريد

 

 التوكيل  بالمرفق  /لتمثيلكم يرجى إرفاق التفوير ممثل قانوني او استشاريفي حالة اللجوء الي  -

 ، كما يرجى استكمال البيان التالي:  (1 -1رقم )

اسم الوكيل/المفور 
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..............................................................................................................................

.. 

طبيعة عمل الوكيل/المفور  

.................................................................................................................. 

الهاتف........................................................

................ 

الفاكس...................................................

........ 

االلكتروني   البريد

................................................... 

االلكتروني  الموقع

.............................................. 

المسئول  اسم الموظف

................................................... 

...............الهاتف....................................

....... ...... 

 المسمى

الوظيفي.......................................................

. 

االلكتروني..........................  البريد

.................. 

 الكيان القانوني  .3

 :للشركةيرجى تحديد الكيان القانوني 

  مؤسسة فردية  شركة محاصة 

  توصية باألسهمشركة  شركة ذات مسئولية محدودة 

 شركة تضامن  شركة توصية بسيطة 

 شركة مساهمة  .................. )أخرى )حدد 

وفي حال حدث أي تغير في عقد  ( ،2-1بالمرفق )صورة من عقد تأسيس الشركة إرفاق  مع 

 التأسيس خالل فترة التحقيق  فيرجي توضيح ذلك.

 األنشطة .4

 مما يلي:يرجى تحديد األنشطة التي تمارسها الشركة 

  تشغيل للغير  إنتاج

  استيراد  تصدير

  بيع تجزئة  بيع جملة

  أخرى )حدد(  توزيع

 :(3-1بالمرفق رقم )نسخة من رخصة مزاولة النشاط  إرفاقمع  يرجى تحديد المنتجات التي تنتجها الشركة .5

 :للشركة المعنية بالتحقيق المنتجات الرئيسية -
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)مع تحديد نسبة حجم إنتاجها إلى إجمالي إنتاج الشركة من كافة  للشركة المنتجات األخرى -

 المنتجات(:

 (.4 -1بالمرفق رقم )يرجى ذكر تاريخ إنشاء الشركة مع  تقديم كتيبات ومنشورات عن الشركة  .6

مع توضيح الوحدات التي لها عالقة بالمنتج  (5 - 1المرفق رقم ) برجاء إرفاق الهيكل التنظيمي للشركة في .7

 الخليجي المشابه.

إذا كانت الشركة تابعة لشركة أخرى، يرجى تقديم البيانات الخاصة بالشركة األم )اإلسم، العنوان( مع بيان  .8

 نظام الملكية

الشركة لديها شركات تابعة لها عالقة بالمنتج محل التحقيق أو/و المنتج الخليجي المشابه  فيرجى  كانتإذا  .9

 . (6-1المرفق رقم )تعبئة 

الخاص بـ "حصص الشركاء في الشركة  لكل شريك تزيد حصته عن  (7 -1المرفق رقم )تعبئة  يرجى .10

، فيرجى توضيح  الضرر تحقيقفترة  تم تغيير حصص الملكية خالل%  في رأس مال الشركة، وفي حال 5

 .ذلك

يرجى ذكر أهم المواد الخام التي تستخدم في إنتاج المنتج الخليجي مع ذكر نسبة استخدام كل مادة رئيسية  .11

في عملية اإلنتاج. كما يرجى إرفاق بيان تفصيلي الستيراد أو شراء المواد الخام الرئيسية حسب المصدر من 

  داخل أو خارج دول المجلس.
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 المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيقثانيا: 

 المشابه المنتج من قبل شركتكم الخليجيالمنتج 

 خاصية أي مسيتنداتإرفياق كم، كميا يرجيى كتالمنتج الخليجي المشابه اليذي تنتجيه شير وصف يرجى  .1

 الوصيف توضييحوالصيور ميع  : النشيرات( مثيل1-2بيالمرفق )المنيتج الخليجيي المشيابه  بوصيف

 :من حيث التفصيلي

 أصناف اإلسمنت وأنواعه 

 إن وجدت(لكل صنف أو نوع للمنتج مع تقديم المواصفة القياسية ) الفنية الخصائص 

 لكل صنف أو نوع( النهائية االستخدامات( 

  رمز النظام المنسق(HS) عند التصدير 

 لكل صنف أو نوع في اإلنتاجالمستخدمة  الرئيسية الخام اإلنتاج والمواد مراحل عملية عن ملخص 
 )باللغة العربية واإلنجليزية(

 التوزيع قنوات 

 المنتج بيع عملية فيها تنشط التي السنوية الزمنية التوقيتات 

 وحدة قياس المنتج 

  أخرى 
 

إذا كانت شركتكم تستخدم  نظام األكواد بالنسبة لإلنتياج والمبيعيات الخاصية بيالمنتج الخليجيي المشيابه،  .2

 بالنسبة لكل موديل/صينف/مقاس للمنيتج الخليجيي المشيابه  هبكل تفاصيلوصف الكود المستخدم  يرجى

 .(2-2رقم ) بالمرفق مع توضيح كيفية قراءة هذا الكود وكيفية تركيبه

ج الخليجييي تفييي حييال أ ن الشييركة ال تسييتخدم نفييس الكييود بالنسييبة لإلنتيياج والمبيعييات الخاصيية بييالمن .3

ذلك مع توضيح الربط بين األكيواد المسيتخدم فيي اإلنتياج ميع تليك المسيتخدمة فيي ذكر المشابه، يرجى 

المقابييل لتلييك  PCN (Product Control Number)وتحديييد كييود موحييد للمنييتج  المبيعييات

 .(2-2المرفق رقم )الخاصة باإلنتاج والمبيعات في األكواد

زيييادة الطاقيية )الضييرر مثييل  فيييالتحقيييق فييي حييال قامييت الشييركة بعمييل تغيييرات جوهرييية خييالل فتييرة  .4

، يرجى توضيح ذلك مع تحديد نيوع (المصنع، تطوير اإلنتاج، تطوير التسويق....إلخاإلنتاجية، تطوير 

 .، كما يرجى توضيح أسباب هذا التغييرالتغيير وتاريخه

 يرجى تقديم تفاصيل حول ما إذا كان المنتج الخليجي يستخدم كميادة أوليية فيي صيناعة منتجيات أخيرى .5

 مع ذكر الصناعات المستخدمة. ما هي نسبة استخدام المنتج الخليجي في هذه الصناعات كمادة أولية؟
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 المنتج المستورد محل التحقيق

-2)رقم بالمرفق يرجى تقديم ملخص حول المقارنة بين المنتج الخليجي المشابه والمنتج محل التحقيق  .1

والخصيائص وأسياليب التسيويق وقنيوات التوزييع بما في ذلك توضيح الفروق فيي طريقية التصينيع  (3

 بين كل من المنتج الخليجي المشابه والمنتج محل التحقيق.

يشيكل  ، فهيلإذا كان هناك أي اختالف بين المنتج المشابه الذي تنتجيه شيركتك، والمنيتج محيل التحقييق .2

 ؟المنتج المشابهعامالً جوهرياً في مبيعات شركتك من هذا االختالف 

استخدام المنيتج محيل التحقييق والمنيتج الخليجيي المشيابه محيل بعضيهما اليبعر، وإذا كانيت هل يمكن  .3

أو الخصيائص التيي يمكين مين خاللهيا اسيتخدام أي مين المنتجيين محيل  اإلجابة بنعم، فميا هيي العواميل

 األخر.

 يرجى تقديم قائمة بأسماء المستوردين والمصدرين األجانب للمنتج محل التحقيق. .4

الوضع الحيالي للسيوق العيالمي للمنيتج محيل التحقييق ميع تقيديم أي دراسيات أو مقياالت  يرجى توضيح .5

 تؤيد ذلك. 
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  القوائم المالية والنظام المحاسبي: ثالثا

 

يرجى تحديد السنة المحاسبية الخاصة بالشركة، وإذا تم تغيير السنة المحاسبية الخاصة بشركتكم خالل  .1

 الضرر فيرجى ذكر تلك التغييرات بالتفصيل واسباب ذلك. التحقيق فيفترة 

الخاص بالشركة بما في ذلك  (Charts of Accountsيرجى تقديم نسخة من دليل الحسابات ) .2

 .(1-3بالمرفق )ارقام ومسميات الحسابات المستخدمة 

على أن  يرجى تقديم وصف تفصيلي للطرق المستخدمة في النظام المحاسبي العام المطبق بالشركة .3

 يشمل هذا الوصف ما يلي:

 (استحقاقالمعالجة المحاسبية لتسجيل اإليرادات والمصروفات )نقداً /  -

 المعالجة المحاسبية للمخزون وطرق تقييمه. -

 المعالجة المحاسبية لإلهالكات والطرق المستخدمة. -

 ة.طرق إعادة تقييم األصول ومعالجة التضخم وأربا  بيع العملة وأثرها على التكلف -

البرنامج ومتى بدأت الشركة  اسمالشركة برنامج محاسبة إلكتروني، يرجى توضيح  استخدامفي حال  .4

 .باستخدامه

ً  المعتمدةالمدققة ويرجى تقديم نسخة من القوائم المالية  .5 حتى  م2016 األعوام منللشركة عن  محاسبيا

 (.2-3) بالمرفقبما فيها اإليضاحات المتممة وتقرير مراجع الحسابات م 2018

-3بالمرفق ) في الضرر التحقيقلة للمنتج الخليجي المشابه عن فترة ــيرجي تقديم قائمة الدخل المفص .6

 .التي يتم بها تحميل التكاليف األساليبمع توضيح  (3

فيما يخص المنتج الخليجي المشابه  خالل فترة التحقيق في الضرر أذكر التدفقات النقدية للشركة .7

 .(4-3بالمرفق )

 وكذلك العائد على االستثمار أذكر االستثمارات الخاصة بالشركة فيما يخص المنتج الخليجي المشابه .8

 كيفية الحساب.مع توضيح  ،(5-3بالمرفق )خالل فترة التحقيق بالضرر 

التي يمكن إنتاجها باستخدام اآلالت والمعدات الموجودة  (المشابهةالمنتجات  ما هي المنتجات )خالف .9

 .المعنية بالتحقيق المستخدمة في إنتاج السلعة المثيلة

يرجى تقديم المعلومات التي تظهر قدرة شركتكم أو عدم قدرتها علي النمو وزيادة رأس المال خالل  .10

 إلغاءي بعر العناصر التالية: ويمكن أن يتضمن تحليل شركتكم اإلشارة إلفترة التحقيق في الضرر. )

رؤوس األموال،  استثمارات، تخفير حجم االستثمار اقتراحاتمشروعات التوسع أو رفضها، رفر 

 .(والسندات.... الخ، المشاكل المتعلقة باألسهم االئتمانرفر القرور البنكية، خفر معدالت 
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  المبيعات: رابعا

 عام

في  خالل فترة التحقيق المنتج المشابه كافة انواع/موديالتل يرجى استكمال الجدول الخاص بالمبيعات .1

 (.1-4رقم )بالمرفق  الضرر

 خالل فترة التحقيق المنتج المشابه كافة انواع/موديالتل الجدول الخاص بأسعار البيع استكماليرجى  .2

 (.2-4)بالمرفق رقم  في الضرر

 أسعار بيع المنتج الخليجي.  اشر  بالتفصيل أثر الواردات على عدم  قدرة الشركة على رفع .3

 (.3-4مرفق رقم ) كفي حال توفرها  الخليجي المشابهبالمنتج  تتعلقيرجى تقديم أي دراسات  .4

 بالسوق الخليجية المشابه الخليجي للمنتجالمبيعات المحلية 

الشراء حتى بيع  بدءاً من تلقي أمر ةيرجى  تقديم وصف لعملية بيع المنتج المشابه في السوق الخليجي .5

المنتج المشابه مع توضيح األسس التي تقوم شركتكم بناء عليها بتحديد أسعار المنتج المشابه في 

 من خالل تقديم كافة المعلومات من حيث :  السوق الخليجية

 شروط التسليم:  مخازن تاجر الجملة، مخازن تاجر التجزئة، ..... -

 ، ......آجلطريقة الدفع: مقدم ، عند التسليم،   -

 سياسة منح الخصومات: خصم كمية، خصم قيمة، ..... -

 خدمات ما بعد البيع: ضمان، كشف دوري، عقد صيانة، تقديم مساندة فنية،  -

 أخرى إن وجد -

المنتج المشابه خالل فترة  المقاسات/نواع/موديالتأتقديم قوائم األسعار الكاملة التي تغطي كافة يرجى  .6

والخصومات الممنوحة  )باب المصنع، جملة، تجزئة( المستوى التجاريالضرر مع تحديد التحقيق في 

 .(4-4)بالمرفق  )إن وجدت( وصوال إلى سعر البيع الصافي للوحدة

خالل  المنتج المشابه التي تغطي كافة انواع/موديالت من صفقات المبيعات المحليةيرجى تقديم عينة  .7

المستندات التجارية الموثقة لهذه المبيعات وتشمل  كافة، مع تقديم صفقات على األقل( 5) م2018عام 

سبيل المثال أوامر الشراء وقبول الطلبات والفواتير التجارية والتخفيضات أو  ىالمستندات عل هذه

الخصومات المطبقة وإشعارات دائن / مدين وعقود البيع طويلة أو قصيرة األمد وعقود الشحن البري 

 ت القيام بالدفع.ومستندات بنكية موثقة التي تثب

 .، يرجى توضيح ذلكخليجيينفي حالة فقدان أي عمالء  .8

، على أن يتضمن التحقيقخالل فترة  المشابهيرجى وصف السوق الخليجية فيما يتعلق بالمنتج  .9

 : الوصف، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 معينة؟ معايير / مواصفات فنية هل توجد   - طبيعة الصناعة ) كثافة العمالة / حجم رأس المال ( -

 القدرة على تخزين المنتج - ) باأليام( دورة اإلنتاج  -

 أحكام و شروط البيع - الفترة التي ينشط فيها بيع المنتج المشابه -
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 المبيعات و قنوات التوزيع ) اضرب  مثال(  - قطاعات السوق  ) الجغرافية أو لكل منتج( -

حكومية على اإلنتاج أو البيع أو هل توجد تسهيالت  -

 أي عوامل أخرى  تؤثر على السوق . - التوزيع؟

 

 السوق الخليجيةفي  المشابه الخليجي الذين يبيعون المنتج ةشركاليرجي تقديم قائمة بأسماء عمالء  .10

 وتوضيح العالقة بينكم. (5-4رقم ) بالمرفق

 المشابه وما هي المدة الحالية للتسليم الفعلي للطلبية؟ما هي المدة المعتادة لتلبية الطلبية من المنتج  .11

 خارج دول مجلس التعاونإلى  المشابه للمنتج الخليجيبيعات التصدير م

توضيح مع يرجى  تقديم وصف لعملية تصدير المنتج الخليجي المشابه إلى خارج دول مجلس التعاون  .12

المنتج الخليجي المشابه في السوق الدولية  تصديرتحديد أسعار  فياألسس التي تعتمد عليها الشركة 

 )عند التصدير( من خالل تقديم كافة المعلومات من حيث : 

 ..... FOB، CIFشروط التسليم:   -
 ، ......آجلطريقة الدفع: مقدم ، عند التسليم،   -
 سياسة منح الخصومات: خصم كمية، خصم قيمة، ..... -
 صيانة، تقديم مساندة فنية، ....خدمات ما بعد البيع: ضمان، كشف دوري، عقد  -
 أخرى )ان وجد( -

التحقيق  يرجى تقديم قوائم األسعار الكاملة التي تغطي كافة انواع/موديالت المنتج المشابه خالل فترة .13

في الضرر مع تحديد المستوى التجاري )باب المصنع، فوب، سيف( والخصومات الممنوحة )إن 

 (.6-4بالمرفق ) لوحدةوجدت( وصوال إلى سعر التصدير الصافي ل

 في حالة فقدان أي عمالء دوليين، يرجى توضيح ذلك .14

يرجي تقديم قائمة بأسماء عمالء الشركة الذين يبيعون المنتج الخليجي المشابه خارج دول مجلس  .15

  وتوضيح العالقة بينكم.( 7-4بالمرفق )التعاون 
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 زونــوالمخ ترياتــالمشخامسا: 

 المشتريات

كانت الشركة قد قامت باستيراد المنتج محل التحقيق خالل فترة التحقيق مع  يرجى توضيح ما إذا .1

 توضيح أسباب ذلك.

 (1-5) المرفقفي حالة استيراد المنتج محل التحقيق، يرجى استكمال  .2

خر آ مورد/المشابه من مصدر الخليجي محل التحقيق أو المنتجشراء المنتج بفي حال قيام الشركة  .3

 -5)كمرفق الشراء  توضيح أسبابو الموردينذكر أسماء يرجى خالل فترة التحقيق في الضرر، 

 (3-5المرفق رقم ) كما يرجى استكمال، (2

 :المشابه من حيث  الخليجي محل التحقيق أو المنتجالمنتج  وصف عملية شراء يرجى .4

 .....،شروط التسليم: تسليم باب المصنع، فوب 

   ،آجلطريقة الدفع: مقدم ، عند التسليم...... ، 

 ..... ،سياسة  منح الخصومات: خصم كمية، خصم قيمة 

 .... ،خدمات ما بعد البيع: ضمان، كشف دوري، عقد صيانة، تقديم مساندة فنية 

 )أخرى )ان وجد 

من شركات الشركة بشراء المواد الخام أو الطاقة أو خدمات أخرى متعلقة بالتصنيع  قيامفي حال  .5

مرتبطة  أو تساهم الشركة في رأسمالها، يرجى تقديم قائمة بأسماء تلك الشركات مع وصف 

مشمولة بأنواع الخدمات المشتراة، مع توضيح  بين شركتكم والشركات المرتبطة طبيعة العالقة

  .كيف تتأثر أسعار شراء المواد الخام من تلك الشركات

 المخزون

 خالل فترة التحقيق في الضرر المشابه الخليجي المخزون للمنتجيرجى تقديم بيانات حول  .6

 (4 -5رقم )بالمرفق 

أذكر الطريقة المستخدمة لتقييم المخزون أعاله وهل كانت هناك أي تغييرات في طريقة التقييم  .7

 خالل الفترة محل التحقيق في الضرر.
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 وتكلفة اإلنتاج اإلنتاجسادسا: 

 اإلنتاج

للمنتج الخليجي  المنتج المشابه كافة انواع/موديالتل حول اإلنتاج والطاقة اإلنتاجيةيرجى تقديم بيانات  .1

لتي تقوم بإنتاج . كما يرجى نسخ هذا الجدول بالنسبة لكل الشركات التابعة ا(1-6بالمرفق )المشابه 

 المنتج المشابه.

مع تقديم المستندات  والفعليةيرجى تحديد األساس الذي تم من خالله تحديد الطاقة اإلنتاجية القصوى  .2

 .للشركة الدالة على الطاقة اإلنتاجية القصوى

المشابه ألغرار الخليجي في حالة ما إذا تم استخدام المعدات واألجهزة المستخدمة في إنتاج المنتج  .3

 .إنتاج منتجات أخرى، يرجى توضيح ذلك

في حالة قيام الشركة بتصنيع المنتج الخليجي في أكثر من مصنع يرجى تقديم البيانات الخاصة بكل  .4

 مصنع. 

 .المشابه خالل فترة تقييم الضررالخليجي يرجى توضيح ما إذا كانت هناك قيود على إنتاج المنتج  .5

 يرجى توضيح ما هي العقبات أمام الوصول إلى مستوى الطاقة القصوى؟ .6

 نتاجتكلفة اإل

يرجى وصف نظام محاسبة التكاليف الخاص بشركتكم مع إعداد قائمة بمراكز التكاليف المباشرة  .7

وغير المباشرة التي تم تحديدها في النظام المحاسبي للتكاليف لشركتكم، باإلضافة إلى وصف األنشطة 

 التي تتم في كل مركز للتكاليف.

 التكلفة المختلفة.يرجى توضيح كيفية تحميل التكاليف بين مراكز  .8

يرجى توضيح كيفية تحميل األربا  على المبيعات وكذلك كيفية تحميل المصاريف العمومية واإلدارية  .9

 والبيعية على تكلفة اإلنتاج.

خالل  الخليجي المشابهللمنتج  المنتج المشابه كافة انواع/موديالتل المفصلة التكاليفتقديم قائمة  يرجى .10

  (2 -6بالمرفق ) فترة التحقيق
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 العمالة واألجورسابعا: 

 الهدف من هذه البيانات هو تحديد أثر الواردات المدعى أنها مغرقة على مستوى العمالة واألجور 

  (1-7) بالمرفقيرجى تقديم بيانات حول العمالة واألجور  .1

 المغرقة؟هل حصل تقليص في عدد ساعات العمل أو توقيف عمال مؤقتا بسبب آثار الواردات  .2

 .ما هي آثار الواردات المغرقة على مستوى األجور بالنسبة للعمالة الخاصة بالمنتج المشابه .3

 اإلنتاجيةثامنا: 

 على المؤشرات االقتصادية للصناعة الخليجية الهدف من هذه البيانات هو تحديد أثر الواردات

  (1-8) بالمرفقالخاصة بالمنتج الخليجي المشابه  نتاجيةيرجى تقديم بيانات حول اإل .1

 أخرىتاسعا: 

المادي الذي تعاني العالقة السببية: يرجى تقديم بيانات حول العوامل األخرى التي قد تكون تسببت في الضرر  

 -ومنها : منه شركتكم

 حجم وأسعار الواردات غير المغرقة، -

المغرقة تأثير على الضرر الذي يرجى توضيح أما إذا كان للواردات األخرى غير 

 تعاني منه شركتكم.

 : طلخ أو تغيير في أنماط االستهالكانكماش ال -

 هل حدث تغير في الطلب ) بسبب التقلبات الموسمية و التطور التقني(؟ -

هل هناك انكماش في الطلب علي المنتج المشابه داخل السوق الخليجية، وإذا  -

استعداد الشركة لزيادة حجم إنتاجها من كانت اإلجابة بـ )ال(، فما هو مدى 

المنتج المشابه إذا كان حجم الطلب في السوق الخليجية يسمح باستيعاب المزيد 

 من اإلنتاج؟

 قيود تجارية على المنتج محل التحقيق في دول أخرى -

 هل توجد قيود للحكومة على اإلنتاج أو البيع أو التوزيع؟

 والمنتجين األجانخ يينالخليج بين المنتجيناألجانخ،  و المنافسة بين المنتجين  -

بين المنتجين االجانب والمنتجين  اشر  كيف تؤثر المنافسة داخل السوق الخليجية

 الخليجين.

 التطور التكنولوجي -

هل هناك أي تطور في التقنيات المستخدمة في إنتاج المنتج المشابه خالل فترة التحقيق 

فما هو أثر التغير التقني )على اإلنتاج من ناحية، أو في الضرر، وإذا كانت اإلجابة بنعم 

على االستخدام النهائي للمنتج المشابه من ناحية أخرى( وعلى قدرة شركتك على 

 المنافسة مع المصادر المحلية أو المستوردة من المنتجات محل التحقيق.



17 

 

 األداء عند الت دير -

ً لمبيعات تصدير شركتكم للمنتج المشابه والتي تم اإلشارة إليها في ردكم على هذا  وفقا

االستبيان، يرجى توضيح ما إذا كان األداء التصديري لشركتكم قد ساهم في حدوث 

 الضرر. 

 جلس الماإلنتاجية داخل دول  -

األسباب يرجى توضيح ما إذا كانت ظروف اإلنتاج داخل دول المجلس قد تعتبر إحدى 

 التي ساهمت في حدوث الضرر الذي تعاني منه شركتكم.

 .الضرر قد ساهمت في حدوث أية عوامل أخرى ترونها  -
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 المطلوبة المرفقاتقائمة  -عاشرا

 

 مالحظة عنوان المرفق رقم المرفق

  ممثل ال ناعة 1-1

  عقد التأسيس 1-2

  رخ ة مزاولة نشاط الشركة 1-3

  تعريفية عن الشركةكتيبات ومنشورات  1-4

  الهيكل التنظيمي للشركة 1-5

 إكسل يوجد جدول الشركات التابعة 1-6

 إكسل يوجد جدول ح ص الملكية 1-7

  النشرات وال ور للمنتج الخليجي المشابه 2-1

 إكسل يوجد جدول الموديالت والمقاسات للمنتج الخليجي المشابه 2-2

 إكسل يوجد جدول المشابه والمنتج محل التحقيقمقارنة بين المنتج الخليجي  2-3

  (Charts of Accountsنسخة من دليل الحسابات ) 3-1

  فترة التحقيقالقوائم المالية للشركة عن  3-2

 إكسل يوجد جدول قائمة الدخل المف لة للمنتج الخليجي المشابه  3-3

 إكسل يوجد جدول التدفقات النقدية للمنتج الخليجي المشابه 4-3

 إكسل يوجد جدول االستثمارات واألرباح الخا ة بالمنتج الخليجي المشابه 3-5

 إكسل يوجد جدول المبيعات خالل فترة التحقيق 4-1

 إكسل يوجد جدول أسعار البيع للمنتج الخليجي المشابه 4-2

  دراسات تتعلق بالمنتج محل التحقيق 4-3

  الخليجيةقوائم اسعار بيع المنتج الخليجي المشابه في السوق  4-4

4-5 
اسماء العمالء الذين يبيعون انتاج الشركة من المنتج الخليجي 

 المشابه في السوق الخليجية

 إكسل يوجد جدول

  قوائم اسعار الت دير 4-6

 إكسل يوجد جدول اسماء عمالء يبيعون المنتج الخليجي خارج دول المجلس 4-7

 إكسل يوجد جدول واردات الشركة من المنتج محل التحقيق  5-1
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 مالحظة عنوان المرفق رقم المرفق

 إكسل يوجد جدول اسماء الموردين للمنتج محل التحقيق / المنتج الخليجي 5-2

 إكسل يوجد جدول عينة فواتير شراء المنتج محل التحقيق والمنتج الخليجي 5-3

 إكسل يوجد جدول بيان المخزون للمنتج الخليجي المشابه 5-4

 إكسل يوجد جدول اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية للمنتج الخليجي المشابه 6-1

 إكسل يوجد جدول قائمة تف يلية للتكاليف ال ناعية للمنتج الخليجي المشابه 6-2

 إكسل يوجد جدول العمالة واالجور 7-1

 إكسل يوجد جدول اإلنتاجية المتعلقة بالمنتج الخليجي المشابه 8-1
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 تعاريف هامة : 1ملحق 

 اتفاقية مكافحة اإلغراق:

 

وهي االتفاقية المتعلقة بتطبيق المادة السادسة من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
وهييي  -اتفاقييية منظميية التجييارة العالمييية مين  1، فييي الملحييق أ1994والتجيارة لعييام 

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية الناتجة عن جولة مراكش.

القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس  القانون )النظام( الموحد
 التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية )المعدل(

اإلغراق هو تصدير منيتج ميا إليى سيوق دول المجليس بسيعر أقيل مين القيمية العاديية  اإلغراق
 للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية داخل السوق المحلية لبلد التصدير.

 الضرر:

 

يحدث الضرر عندما يكون تأثير اإلغراق مسبباً أو مهدداً بإلحاق ضرر مادي جسيم 
 معيقاً ماديا إلقامة صناعة خليجية. بالصناعة الخليجية  أو 

 العالقة السببية: 

 

وهي العالقة أو الصلة بين حدوث اإلغراق والضرر الناجم عنيه، حييث يقيوم مجليس 
التعاون لدول الخليج العربية باتخاذ إجيراء ضيد السيلع المغرقية فقيط والتيي تسيبب أو 

عربيية المنتجية للسيلع تهدد بإلحاق ضرر بصناعة دول مجلس التعاون لدول الخلييج ال
المشابهة، يجب أن تكون هناك عالقة مباشيرة ومحيددة بيين تيأثير السيلع المغرقية فيي 
السوق الخليجية وأي ادعاءات بوجيود ضيرر  جسييم أو تهدييد بحيدوث ضيرر جسييم 

 لصناعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

محل التحقيق عند بيعه للتصدير من الدولة هو السعر المدفوع أو المستحق للمنتج  سعر التصدير
 المصدرة إلى السوق الخليجية.

 سعر تصدير باب المصنع

 

وهو سعر التصدير المدفوع أو المستحق من المستورد لمصدر البضائع، مستثنياً من 
المبلغ المدفوع أو المستحق أي رسوم تصديرية مثل الشحن البحري والتأمين وذلك 

ك البضائع،  و لتحديد أسعار التصدير يتم التحقيق في سعر لخلق قيمة مطلقة لتل
الصفقة والترتيبات التعاقدية بين المستوردين داخل دول المجلس والمصدرين 

 األجنبيين.

 سعر التصدير المحتسب:

 

في األحوال التي ال يتوافر فيها سعر التصدير للمنتج محل التحقيق إلى أي من الدول 
دم الوثييوق فييي سييعر التصييدير لوجييود ارتبيياط أو اتفيياق األعضيياء، أو فييي حاليية عيي

ر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز حساب سعر التصيدير عليى  تعويضي بين الُمصّدِّ
 أساس سعر بيع الُمنتج محل التحقيق ألول ُمشتر ُمستقل

 القيمة العادية:

 

عندما السعر المدفوع أو المستحق دفعه، لمنتج مشابه في مجرى التجارة العادي 
 يوجه  لالستهالك في البلد المصدر.

( 2( تكلفية الميواد والتصينيع للمنيتج المعنيي، )1القيمة العادية المركبة هيي مجميوع ) القيمة العادية المركبة
بيع المصاريف العامة واإلدارية وأربا  المنتج المشابه األجنبي في السيوق المقيارن، 

 لسوق الخليجية.( تكلفة التعبئة والتغليف للتصدير ل 3و)

 الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خالل فترة التحقيق. مقدار اإلغراق

 نسبة مقدار اإلغراق إلى سعر التصدير. هامش اإلغراق

في القضايا المتعلقة باقتصاد السوق، عندما تعتمد القيمة العاديية عليى مبيعيات المنيتج  الفرق في تعديالت المنتج
وق المقارنة غير المتطابق للمنتج الذي يبياع فيي سيوق دول المجليس، المشابه في الس
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فيإن سييلطة تحقييق دول المجلييس قيد تقييوم بتعييديل القيمية العادييية لمراعياة الفييروق فييي 
التكيياليف المتغيييرة بييين المنتجييين،  وبشييكل عييام  يقتصيير التعييديل علييى الفييروق فييي 

لتي تكون بسبب االختالفات المادية تكاليف المواد والعمالة وتكاليف اإلنتاج المتغيرة ا
 في المنتج.

 معلومات سرية

 )المعلومات التجارية الخاصة(

 

المعلومات السرية هي البيانات التجاريية الحساسية التيي مين شيأنها أن تسيبب ضيررا 
كبيرا للمقدم إذا كشفت علنا، وعيادة ميا تعاميل سيلطة التحقييق البيانيات معاملية سيرية 

من المقدم ولم تكن من ضمن المتطلبات العامة وتشمل األسيرار وذلك في حال طلبها 
التجارية الخاصة بعملية اإلنتياج وتكياليف اإلنتياج والتوزييع وشيروط البييع واألسيعار  

 وأسماء العمالء والموردين.

 الحد األدنى

(de minimis) 

 

(de minimis ويعتبر هيامش اإلغيراق فيي الحيد األ .)"دنيى كلمة التينية تعني "أقل
أو يعتبر حجم اليواردات المغرقية الفعليي أو المحتميل أو الضيرر ضيئيل إذا كيان هيذا 

في المائة كنسبة مئوية من سعر التصدير حينها يتم إنهاء التحقيق،  2الهامش أقل من 
و عادة ما يتم اهمال حجيم اليواردات المغرقية إذا كانيت حجيم هيذه اليواردات مين بليد 

المائة من واردات المنتج المشيابه فيي دول المجليس،  في 3معين تشكل نسبة أقل من 
فيي المائية مين واردات   3إال اذا كانت الدول التي تمثل بشيكل فيردي  نسيبة أقيل مين 

في المائة من واردات  المنتج  7المنتج المشابه في دول المجلس تشكل ككل أكثر من 
 المشابه في دول المجلس. 

 المنتج محل التحقيق: 

 

ستورد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة والذي تشتكي منه الصناعة المنتج الم
 الخليجية. كما تم وصفه في إعالن بدأ التحقيق.

 المنتج المشابه 

 

وهييي المنتجييات الخليجييية المتطابقيية أو المشييابهة فييي جميييع النييواحي للمنييتج محييل 
االعتبييار أي منتجييات التحقيييق أو فييي حاليية عييدم تييوفر  مثييل هييذا المنييتج، يأخييذ بعييين 

 أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق.

جميع المنتجون المحليون في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو اللذين يشكل  الصناعة الخليجية
مجموع انتاجهم من تلك المنتجات نسبة كبيرة من مجموع االنتاج الخليجي من هذه 

 ات.المنتج

وهو الجهاز المكلف بإجراء تحقيقات مكافحة اإلغراق أو الدعم أو الوقاية وهي  سلطة تحقيق دول المجلس
 األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس.

 جميع اسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . السوق الخليجية

 الشركات التابعة

 

 

بموجب القوانين التجارية ذات الصلة ، فإن المعامالت بين األشخاص التابعين 
(  1تخضع لتدقيق خاص . األشخاص التابعين/المرتبطين ينتمون إلى ما يلي: ) 

( شركاء ، )  3( مدير المؤسسة أو  رئيس تلك المنظمة ، )  2أفراد من أسرة ، ) 
أي شخص أو منظمة تمتلك أو  ( 5( أصحاب العمل و العاملين لديهم، و )  4

تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرار التصويت ، وخمسة في المئة أو أكثر 
من أسهم التصويت أو أسهم في أي مؤسسة أو منظمة . باإلضافة إلى ذلك، تشمل 

( أي اثنين  7( أي شخص يسيطر على أي شخص آخر ، و )  6الشركات التابعة ) 
الذين يسيطرون مباشرة ، أو تحت سيطرة مشتركة مع أي أو أكثر من األشخاص 

وتوجد السيطرة حيثما توجد منظمة أو شخص يمكنه من الناحية . أخرشخص 
 القانونية أو من الناحية العملية توجيه أو تقييد  شخص أخر أو منظمة أخرى .

وهو المشتري الذي ليس لديه أي رابطة مؤسسية أو  تجارية أو انتاجية أو اتفاق  المشتري المستقل
تعويضي  بينه و بين المستورد أو المنتج أو كليهما في البلد المصدر أو أي نوع من 
أنواع العالقة. ولم يكن أي منهما تحت سيطرة  طرف ثالث بصورة مباشرة أو غير 
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 لة واحدة.مباشرة  أو أن يكونوا أفرادا من عائ

 مستوى التجارة :

 

لتحديد ما إذا كان هناك اختالف في مستويات التجارة فإن سلطة تحقيق مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية تقوم بمراجعة أنظمة التوزيع و أنواع العمالء ونشاط 
البيع ومستويات مصروفات البيع لكل نوع من أنواع البيع. تصنف مستويات التجارة 

بشكل عام إلى مشترين في مراحل مختلفة في سلسلة التوزيع وباعة بأداء  المختلفة
نوعي و / أو أنشطة بيع مختلفة بشكل كمي. تتضمن مستويات مختلفة من التجارة 
بالضرورة اختالفاً في انشطة أو وظائف البيع. وبالغم من  أن االختالفات في أنشطة 

فات في مستويات التجارة. فإن انواع أو وظائف البيع وحدها ليست كافية لخلق اختال
العمالء مثل الموزع وتاجر الجملة و التجزئة و المستخدم النهائي غالبا ما تساعد في 
تحديد مستويات التجارة، إال أنها أيضا ليست كافية في حد ذاتها لكشف أوجه 

ليج االختالفات في مستويات التجارة، لذا فإن سلطة التحقيق مجلس التعاون لدول الخ
العربية تقوم  بتقييم االختالفات في مستويات التجارة معتمدة بذلك على العملية 

 التسويقية للبائع.

 هي الفترة التي يتم فيها بحث وجود اإلغراق ووجود الضرر والعالقة السببية بينهما فترة التحقيق 

 التحقق )زيارة التحقق(:

 

نات والطلبات األخرى، تقوم سلطة للتأكد من صحة البيانات المقدمة في االستبيا
التحقيق بزيارة ميدانية لفحص السجالت والقوائم المالية للجهة المقدمة للبيانات 
ومقابلة موظفي الشركة الذين أعدوا الرد على االستبيان والطلبات االخرى والذين 

 هم على دراية بمصادر البيانات المقدمة في الردود. 

عين صيحة البيانيات والمعلوميات اليواردة  االسيتبيانااللتزام الذي تقدمة الجهة مقدمية  اإلقرار :
 يترتب عن مخالفة ذلك من تبعات قانونية. فى االستبيان وما
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 :  كيفية إعداد ملخص غير سري2ملحق 

 للحفاظ على سرية معلوماتك، توضح اإلرشادات التالية طريقة تقديم المعلومات غير السرية:

 في حالة وجود كلمات سرية: استبدال الكلمات التي لها طابع سري، و التي تعكس المعلومات السرية برموز.

 المثال عن  المعلومات السرية :

 دبي  FOBنبيع منتجاتنا وفقا ل 

 مثال على المعلومات غير السرية:

  (*****)نبيع منتجاتنا وفقا ل 

 

 .بمؤشرات: استبدال األرقام التي لها طابع سري، والتي تعكس المعلومات السرية سرية في حال وجود أرقام

 مثال عن المعلومات السرية :

2016 2015 2014  

 (XXX) اإلنتاج 30000 60000 80000

 

 مثال على المعلومات غير السرية:

2016 2015 2014  

 (XXXاإلنتاج ) 100 200 267

 

 

 

 

 


