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  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاألمانة العامة ل

 مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

 

 

 

 المستهلك الخليجيمكافحة اإلغراق موجه إلى تحقيق استبيان 

 

مستخدم للمنتج محل التحقيق لصناعة منتجات أخرى الرجاء تعبئة االستبيان الخاص إذا كنت ]
 [بالمستورد الخليجي
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 مقدم االستبيان: المستهلك

 :المستهلكإسم 

 :العنوان

 :المؤسسةختم توقيع المستهلك أو 

 



 الفهرس

 3 .......................................................................................................................... إقــــــــرار

 4 ..............................................................................................................................المقدمة

 5 .................................................................................................................... هامة مالحظات

 7 ................................................................................................................. عامة بيانات: أوال

 9 ......................................................... التحقيق محل المستورد والمنتج المشابه الخليجي المنتج: ثانيا

 9 ................................................................................................................ المنتجين مقارنة

 10 ............................................................................................................... األسعار مقارنة

 12 .................................................................................................................... البديل صفة

 13 ............................................................................................................... المشــتريات: ثالثا

 14 ........................................................................ الشراء عملية وسلوك السوقية الخصائص: رابعا

 19 ................................................................................... والكميات باألسعار متعلقة أسئلة: خامسا

 23 ..................................................................................................... بالعمالء التعريف: سادسا

 24 ..................................................................................................... هامة تعاريف :1 ملحق

  



 إقــــــــرار 

 

 افي هذ المدونةالمعلومات  كافة ( بأن جمعية المستهلكين/  المستهلكأقر أنا الموقع أدناه )أدرج  إسم 

 .أو مغلوطة االستبيان صحيحة وكاملة وأنه لم يتم إخفاء أية بيانات أو تقديم أية بيانات خاطئة

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

 ت.المعلوما 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 

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

 

 

   ) التـوقيـع (                 

  

 ( ----/---/---) التاريخ : 

 )وظيفة الموقع ( سم الموقع (إ)

 (المؤسسة)ختم  المؤسسة ( المستهلك أو سمإ)

 

  



 المقدمة

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

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

تحقيق موضوع اإلعالن الصادر بالنشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية  ذات العالقة بالالمعلومات الضرورية 

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

وبالتالي فإن من صالح  ،نت المكتل غير المطحون المسمى كلنكربما فيه االسم ،اسمنت مائي بكافة أنواعهلمنتج 

أن يتم اإلجابة على هذا االستبيان بكل شفافية و شمولية ممكنة باإلضافة إلى إرفاق كل  المستهلك الخليجي

  الوثائق المدعمة لمعطياته كلما تسنى ذلك.

جيب على يوأن  لديهدلي بكافة المعلومات يهذا االستبيان أن  عند تلقيه المستهلك الخليجيو يرجى من 

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

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

  .ضيحات العامة لهذا اإلستبيانعليها في التو

اإلجابة على هذا اإلستبيان، فان مكتب األمانة الفنية على  للمستهلك الخليجيحرصا على أن يتسنى و

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

 .إلى ذلك

  



 مالحظات هامة

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

 كاف.

لمستهلكيعتبر هذا االستبيان خاص  .2 ا تج  الخليجي ب لمني لتحقيقل ا بي لمعنيي  درج  ا ني ذي ي لي وا

لبن ضمن    2523:د الجمركيا

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

ً لهذا االستبيان هيي  ا ق انات وف ي أن  م2018م إليى 2016األعيوام مين عنها ب ا بي مًي فتيرةعل ل  ا

فترةاألخيرة هي  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

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

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

تنفيذية.  ل ا ه  ائية والئحت لوق لتعويضية وا  ا

العربية أو اإلنجليزية مع مراعاة ما .5 للغتين  ا  يلي: 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

رار  .ب ع اإلقييي يييي نتوق فحة مييي ذا  فيييي أول صييي تبيان هييي ن طيييرف أو االسييي ه مييي ختمييي

تهلكين لمسيي ل ة  ليي لممث ا ة  لمؤسسيي انوني إن  ا قيي ل ا ل  لممثيي ا تم  ع وخيي ييي لييى توق إ فة  ا إضيي

 وجد.

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

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

 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

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

لتحقيق  .ل

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

لمقدمة.  ا

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

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

رد  .7 لي ل دد  لمحي ا ل  م باألجي زا تي تبيانيرجى االل ذا االسي دة  عليى هي ين ييوموهيي مي ن  أربعي مي

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

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

لرد على االستبيان. ل لمحددة  ا ية  ة األصل لمهل ا لتمديد قبل نهاية  ل  طلب 



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

فنية. ل ا ة   االتصال بمكتب األمان

ا  .9 تهي لمطليوب معامل ا ات  ني ا ي ب ل ا د  انات يرجى تحدي بي ل ا لسرية لبعض  ة ا لمعامل ا عند طلب 

ة  ليييك. معاملييي ذ باب  د أسييي رية وتحديييي رية سييي السييي لنسيييخة  ا تم كيييل صيييةحة مييين  يجيييت خييي

تبيان أو أث و ي اتم لالسييي رية بخييي ة سييي ذه  .”سيييرث“قييي ة هييي يتم معاملييي ه، سييي يييي اء عل نييي وب

ا إال  ا  عنهيي تم اإلفصيي ييي ن  رية وليي ة سيي ة معامليي ييي ن ف ل ا ة  نيي ات ميين طييرف مكتييب األما نيي ا ي ب ل ا

بيانبإذن مسبق من  ل ا  . مقدم 

ذا  .10 لي فنية،  ل ا ة  لمعنية عند طلبه من مكتب األمان ا لعام لجميع األطراف  ا لملف  ا يتا  

اتهيتعين تقديم نسخة غير سرية  رية  لالستبيان ومرفق لسي ا ات  ني ا ي ب ل ا تم تلخييص  حيث يي

ة لمقدميي ا رية  لسيي ا ات  نيي ا ي ب ل ا م جييوهر  در معقييول فهيي قيي ا يجييب بشييكل يسييمح ب ل ، كميي تم كيي خيي

النسييخة ة غييير صييةحة ميين  تبيان أو أث و يقيي رية لالسيي ر السيي اتم  غييي رية بخيي ر “سيي غييي

اتم .”سرث ل خي رية أو ال تحمي لسي ا ة  لمعاملي ا أنها طليب  لتي ال يرد بشي ا انات  ي ب ل سيري  ا

م يتم توضيح  ل نيةأو  ة عل تها معامل لسرية لها سيتم معامل ة ا لمعامل ا  .أسباب طلب 

 عنوان سلطة التحقيق  .11

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

 مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

 العامة لدول مجلس التعاوناألمانة 

 الهدا –طريق جدة  6725

 1رقم الوحدة : 

  3147 - 12324الرياض  

 +966112810093:  فاكس رقم+ 966112551388:  هاتف رقم

Email: tsad@gccsg.org 

  



 بيانات عامةأوال: 

 :المستهلكبيانات  .1

المستهلك أو جمعية اسم 

 .................................................المستهلكين:
 العنوان ...............................................

 الهاتف/الفاكس

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

 االلكتروني البريد/ الموقع

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

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

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

اسم الوكيل/المفوض 

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

.. 

طبيعة عمل الوكيل/المفوض  

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

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

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

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

........ 

االلكتروني   البريد

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

االلكتروني  الموقع

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

المسئول  اسم الموظف

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

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

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

 المسمى

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

. 

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

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

 طبيعة نشاط المستهلك:  .2

 
 لصناعة إنتاج كمدخل التحقيق محل المنتج يستخدممستخدم صناعي )

 (.أخرى منتجات
 موزع 

 تاجر جملة  تاجر تجزئة 

 )مستخدم نهائي )مستهلك   

في حالة أن المشتري شركة الرجاء تحديد ما إذا كانت الشركة مملوكة جزئيا أو كليا من قبل  .3

 -شركة أخرى:



 حجم حقوق الملكية العنوان اسم الشركة

   

   

   

 

المجلس أو خارجها تعمل في إنتاج المنتج إذا كان لدى الشركة شركات ذات عالقة في دول  .4

 -الخاضع للتحقيق:

 طبيعة العالقة العنوان اسم الشركة

   

   

   

  



 المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيقثانيا: 

 مقارنة المنتجين

  والمنتج المستورد المنتج الخليجي المشابهمقارنة بين  وصفتقديم  يرجى  .1

تفاصيل حول ما إذا كان المنتج الخليجي يستخدم كميادة أوليية فيي صيناعة منتجيات أخيرى  يرجى تقديم .2

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

 التحقيق؟ محلهل لديكم معلومات بطريقة التسويق التي يقوم بها المصنعين للمنتج  .3
.................................................................................................................

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

 لوارد إلى دول مجلس التعاونالتحقيق سواء ا محلهل لديكم معلومات خاصة بأسعار المنتج المستورد  .4
 ؟غير معنية بالتحقيق دول أخرى من أو/و من الدولة/الدول محل التحقيق

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

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

التحقييق مين دولية معينية بالتحدييد ويفضيلها عين  محيلهل أنت أو أحد عمالئك يطلب المنتج المستورد  .5
 غيرها؟

 )     ( نعم، الرجاء ذكر الدولة وشر  سبب األفضلية ؟    )      ( ال 

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

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

التحقيييق متييوفرة فقييط ميين مصييدر  محييلهييل هنيياك أصييناف/أنواع/أحجام خاصيية ميين المنييتج المسييتورد  .6
 واحد؟

 )     ( نعم، الرجاء تحديد المصدر وبيان األصناف/األنواع/األحجام؟         )      ( ال       
.................................................................................................................

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

  



 مقارنة األسعار

 -التحقيق كما في الجدول التالي للسنوات التالية: محلالرجاء تحديد أسعار المنتج  .7
 

 م 2018 سنة .أ

 اسم المنتج

)حدد  السعر المحلي

 الدولة الخليجية(

)باقي دول  سعر الخليجي

 مجلس التعاون(

 محل ة/الدولسعر الدول

 التحقيق

غير  سعر الدول األخرى

 المعنية بالتحقيق

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الشركة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 1المنتج

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

. 

        

        

        

 2المنتج

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

. 

        

        

        

 3المنتج

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

. 

        

        

        

متوسط سعر  

 الشراء
    

 

 م 2017سنة  .ت

 اسم المنتج

)حدد  السعر المحلي

 الدولة الخليجية(

)باقي دول  سعر الخليجي

 مجلس التعاون(

 ة/الدول محلسعر الدول

 التحقيق

غير  سعر الدول األخرى

 المعنية بالتحقيق

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الشركة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 1المنتج

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

. 

        

        

        

         2المنتج



 اسم المنتج

)حدد  السعر المحلي

 الدولة الخليجية(

)باقي دول  سعر الخليجي

 مجلس التعاون(

 ة/الدول محلسعر الدول

 التحقيق

غير  سعر الدول األخرى

 المعنية بالتحقيق

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الشركة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

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

. 

        

        

 3المنتج

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

. 

        

        

        

متوسط سعر 

 الشراء
    

 

 م 2016 سنة .ج

 اسم المنتج

)حدد  السعر المحلي

 الدولة الخليجية(

)باقي دول  سعر الخليجي

 مجلس التعاون(

 محل ة/الدولسعر الدول

 التحقيق

غير  سعر الدول األخرى

 المعنية بالتحقيق

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الشركة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 السعر

)حدد 

 العملة(

 اسم الدولة

 1المنتج

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

. 

        

        

        

 2المنتج

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

. 

        

        

        

 3المنتج

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

        

        

        

متوسط سعر 

 الشراء
    

 



 الخليجيي المشيابه اليذي تنتجيه الصيناعة الخليجيية/م، هيل كانيت أسيعار المنيتج المحلي 2018منذ سنة  .8
؟ )الرجياء التحدييد لكيل محيل التحقييق أعلى، أقل أو نفس األسعار مقارنة بأسيعار المنتجيات المسيتوردة

 من الدول المعنية وغير المعنية بالتحقيق(.  الواردات دولة، شامال 
 )حدد الدول ..............................................................................( )      ( أعلى

 )     ( أقل     )حدد الدول .............................................................................(
 ..........................................()     ( نفس األسعار )حدد الدول ...........................

 صفة البديل

التحقيييق  محيلوالمنييتج المسيتورد  الخليجييي المشيابه اليذي تنتجييه الصيناعة الخليجيية/هيل المنيتج المحلي .9
 منتجات بديلة )لها نفس االستعماالت، أو/و تحل محلها(؟تعتبر 

 

الخليجي /اسم المنتج

المشابه الذي تنتجه 

 الخليجيةالصناعة 

 محلاسم المنتج المستورد 

 التحقيق
 هل المنتجين لهما صفة البديل، اشر  السبب

  المنشأدولة  اسم المنتج 

    

    

    

    

 

مشيابه ليه خليجيي على اليرغم مين وجيود منيتج أجنبي التحقيق من مصدر  محلهل قمت بشراء المنتج  .10
األسباب لذلك: على سيبيل المثيال: ميدة التسيليم، الحيد آخر، الرجاء شر  أجنبي وبسعر أقل من مصدر 

األدنييى للكميييات، الثقيية بالمورد.........الخ.)الرجيياء التحديييد لكييل دوليية بمييا فيهييا دولييتكم ودول مجلييس 
 األخرى(؟ األجنبية التعاون والدول

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

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

  



 ترياتــالمش: ثالثا

التحقييق سيواء المباشيرة أو التيي عيين  محيلالرجياء تقيديم البيانيات والمعطييات عين مشيترياتكم  للمنييتج  .1
طريق وكالء مبيعات أو سماسيرة، بنياءا عليى مواعييد التسيليم ولييس تيواريخ طلبيات الشيراء، كميا فيي 

 -الجدول التالي:

 

 2016 2017 2018 

 

الكمية 

)حدد وحدة 

 القياس(

)حدد القيمة 

 العملة(

)حدد  الكمية

وحدة 

  القياس(

)حدد القيمة 

 العملة(

)حدد  الكمية

وحدة 

  القياس(

 القيمة

)حدد 

  العملة(

   المشتريات من المنتجين المحليين
    

   المشتريات من دول مجلس التعاون
    

   اإلجمالي

    

 المشتريات من خارج دول مجلس التعاون:

    دولة....................... .1
   

    دولة...................... .2
   

    دولة....................... .3
   

    اإلجمالي

   

 

  



 رابعا: الخصائص السوقية وسلوك عملية الشراء

 

 :محل التحقيق أنواع المستهلكين للمنتج  .1

  التحقيق؟ محلالرجاء بيان أنواع المستهلكين للمنتجات 
.................................................................................................................

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

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

 

 -التحقيق منتج نهائي: محلفي حالة أن المنتج  .2

  التحقيق استخداماً نهائياً، هل تغير الطلب على المنتجات النهائية؟ محلإذا كنتم تستخدمون المنتج 
 )      ( ال

 ./........م)      ( نعم، منذ تاريخ   ..../...

 وما هي أهم العوامل التي أدت لحدوث هذا التغير؟ 
............................................................................................... 

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

  ؟الخليجية/التحقيق في السوق المحلية محلكيف أثر هذا التغير على المشتريات من المنتج 
.................................................................................................................

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

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

  التحقيق من حيث االستخدام النهائي؟ محلهل هناك منتجات أخرى من الممكن أن تكون بديلة للمنتج 
 )       ( ال

 -)       ( نعم، الرجاء توضيحها:

 ....................................................................................... -أ

 ....................................................................................... -ب

 ....................................................................................... -ج

  التحقيق؟ محل التحقيق، قارن األسعار بينها وبين المنتج  محلفي حالة وجود البدائل للمنتج 

 2016 2017 2018 

    )حدد العملة( سعر الوحدة

    التحقيق محلالمنتج 

    ....................... .أ

    ....................... .ب

    ....................... .ج

  



  التحقيييق إلييى تلييك البييدائل والعكييس  محييلهييل التغييير فييي األسييعار جعلكييم تتحولييون ميين شييراء المنييتج
 صحيح؟

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

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

 -المنافسة: .3

  خليجيًيا/التحقييق بيين المنيتج المصينع محليا محيلهل هناك منافسة مباشيرة أو غيير مباشيرة فيي المنيتج 
 ؟من الدول محل التحقيق والمستورد

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

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

 تماما ولكنه ينافسه، الرجاء  خليجيًا/إذا كان المنتج المستورد ليس بنفس مواصفات المنتج المصنع محليا
 وصف أشكال المنافسة؟

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

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

 -أم مستورد: خليجيًا/التحقيق المشترى محليا محلالمنتج  .4

  أم مستورد؟ خليجي/التحقيق الذي تشتريه محلي محلهل أنت على علم لكون المنتج 
 )     ( أبدا  )     ( أحيانا  )     ( باستمرار  )     ( دائما

 -التحقيق: محلالمصنّعين للمنتج  .5

 هل تَعلم المصنعين للمنتج الخاضع للتحقيق الذي تقوم بشرائه؟ 
 )     ( أبدا  )     ( أحيانا  )     ( باستمرار  )     ( دائما 

 هل المشترين منك على دراية و/أو مهتمين بمصدر المنتجات المقدمة لهم؟ 
 )     ( أبدا  ( أحيانا )      )     ( باستمرار  )     ( دائما

  أو أجنبييا( أن يعتميدوا ليديكم أو فقيدوا  خليجيًيا/التحقيق)سيواء محليا محيلهل فشيل أي مصينعين للمنيتج
 بالفعل اعتمادهم لديكم؟

 )      ( ال

)      ( نعييم، منييذ تيياريخ   ..../..../.........م، الرجيياء ذكيير هييذه الشييركات، الييدول الموجييودين بهييا 

 في عملية االعتماد. والسبب لفشلهم

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

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

 -عملية الشراء: .6

 ما معدل قيامك بعملية الشراء؟ 
 )     ( أخرى  )     ( شهريا  )     ( أسبوعيا  )     ( يوميا

 هل تغير نمط الشراء المذكور أعاله بوضو  في السنوات الثالث األخيرة، وإذا تغير، نرجو تفسيره؟ 
.................................................................................................................

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

 إلى المستوردة؟ الخليجية/هل تغيرت طبيعة عملية الشراء من المنتجات المحلية 
.................................................................................................................

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

  التحقيق المعروض بأقل األسعار؟محل  ما معدل شرائكم للمنتج 
 )     ( أخرى  )     ( شهريا  )     ( أسبوعيا  )     ( يوميا



 قيامك بعملية الشراء؟ كم عدد المزودين اللذين يتم االتصال بهم قبل 
.................................................................................................................

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

  نترنت"التحقيق عبر اإلمحل هل تقومون بشراء المنتجInternet؟" 

 ال )      ( 

  نعييم، منييذ تيياريخ   ..../..../..........م، الرجيياء ذكيير النسييبة التقديرييية لمشييترياتكم ميين المنييتج )      (
 " إلى مشترياتكم من المنتج ككل؟Internetالتحقيق عبر اإلنترنت " محل

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

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

 ؟خليجيين/ما معدل تغييرك للمزودين سواًء كانوا مستوردين أو محليين 
.................................................................................................................

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

  إذا قمت بتغير الميوردين فيي السينوات اليثالث األخييرة، الرجياء ذكير الميورد موضيحا هيل الشيركة تيم
 ا التغيير؟إضافتها أو شطبها كمورد مع ذكر أسباب هذ

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

............................................................................... هييييل أنييييت علييييى علييييم بييييأي 

 الثالث األخيرة )سواء محلين أو أجانب(؟ موردين جدد دخلوا السوق في السنوات

 )     ( نعم، الرجاء ذكر الشركات وكيف عرفت عنها؟    )      ( ال 

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

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

 -خصائص المنتج: .7

  ؟ محيييييل التحقييييييق مييييا هيييييي الخصيييييائص التيييييي تأخيييييذونها باالعتبيييييار عنييييد تحدييييييد جيييييودة المنيييييتج
.................................................................................................................

............................................................................... 
 -التحقيق؟: محلعوامل قرار اختيار من أين يشترى المنتج   .8

  التحقييق وذليك ألي طليب شيراء  محيلعوامل تعتبرونهيا عنيد تحدييد مين أيين تشيتري المنيتج أهم ثالث
)مييدى تييوافره، مييدة األجييل،العقود المرتبيية مسييبقا، جييودة المنييتج، المييوردون الييذين يييتم دائمييا التعامييل 

 معهم............الخ(

 ....................................................................................... -أ

 ....................................................................................... -ب

 ....................................................................................... -ج
 عوامل أخرى أو تعليقات:-

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

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

  



 

 شيراءك للمنيتج  للعوامل المبينة أدناه، رتب من حيث األهميية العاميل اليذي ليه اليدور األكبير فيي عمليية
 التحقيق؟ محل

 

 أقل      نفس الخصائص    أفضل    

 )     (                )     (                التوفر                           )     (

 )     (                )     (                )     (    شروط التسليم   

 )     (                )     (                مواعيد التسليم            )     (

 )     (          )     (                الخصومات الممنوحة      )     (

 )     (      )     (                )     (     أقل األسعار

 )     (      )     (                )     (    الحد األدنى للكميات

 )     (      )     (                )     (     فالتغلي

 )     (      )     (                )     (     جودة المنتج

 )     (      )     (                )     (     أصناف المنتج

 )     (      )     (                )     (    الثقة في التوريد

 )     (        )     (                (    )      الدعم الفني

 )     (      )     (                )     (     شبكة النقل

 )     (       )     (                تكلفة النقل الداخلي     )     (

 أخرى

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

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

 -التحقيق: محلالشركة الرائدة في السوق بالنسبة ألسعار المنتج  .9

 أو شيركات تسيويق تعتبير رائيدة فييي  خليجيية/الرجياء ذكير أسيماء أيية شيركات تورييد أو مصييانع محلية
التحقييق خيالل فتيرة التحقييق علمياً بيأن المقصيود بعبيارة رائيدة فيي  محلالسوق بالنسبة ألسعار المنتج 

 األسعار هو:
 شركة أو أكثر تبدأ بتغيير األسعار إما برفعها أو خفضها ومن ثم تتبعها باقي الشركات. .أ
 األسعار. شركة أو أكثر لديها تأثير كبير و واضح على .ب

مع األخذ في االعتبار أيضا أنه ليس بالضيرورة أن تكيون الشيركة الرائيدة هيي الميورد اليذي 

 يقدم أقل األسعار. 

 

  بالنسبة للشركات التي تعتبر رائدة في األسعار، الرجاء تحديد اإلطار الزمني الذي سجل فيه تغييير فيي
 رافيه معينة أو منتج معين؟األسعار سواء باالرتفاع أو االنخفاض وهل غطى منطقة جغ

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

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



 ها رائدة في األسعار؟الرجاء توضيح الشركة/الشركات المذكورة أعاله أسباب اعتبار 
 ......................................................................................

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

 -سعر المنتج المعني بالتحقيق:  .10

 التحقيق الذي تشتريه من خالل الجدول التالي: محللمنتج الرجاء توضيح معدل تغيير سعر ا- 

 2018 2017 2016 البيان

    خليجيًا/المنتج المصنع محليا

    المنتج المستورد

 

  



 أسئلة متعلقة باألسعار والكميات: خامسا

 التحقيق: محلالربع سنوية لمشتريات المنتج  والكميات األسعار .1

  الربع سينوية خيالل آخير ثيالث سينوات بمشيتريات شيركتكم مين المنيتج والكميات الرجاء بيان األسعار
 -المستورد في الجدول التالي::المنتج محل التحقيق و الخليجي المشابه

 م. 2018خالل سنة  .أ

 
اسم 

 المنتج

منتج 

 محلي

خليجي أو 

مستورد 

 (حدد)

مورد من دول مجلس 

التعاون )اسم الدولة( 

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

من دولة معنية مورد 

بالتحقيق )اسم الدولة( 

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

مورد من دول 

 أخرى )اسم الدولة(

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

 متوسط السعر

  )حدد العملة(

الكمية متوسط 

)حدد وحدة 

  القياس(

ربع والكمية السعر 

 مارس( -سنوي )يناير

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع  والكميةالسعر 

 يونيو(-سنوي ابريل

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع  والكمية السعر

-سنوي )يوليو

 سبتمبر(

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع  والكمية السعر

-سنوي )أكتوبر 

 ديسمبر(

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

 م.2017خالل سنة  .ب

 
اسم 

 المنتج

منتج 

 محلي

خليجي أو 

مستورد 

 (حدد)

مورد من دول مجلس 

التعاون )اسم الدولة( 

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

مورد من دولة معنية 

بالتحقيق )اسم الدولة( 

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

مورد من دول 

 أخرى )اسم الدولة(

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

متوسط السعر 

 )حدد العملة(

الكمية متوسط 

)حدد وحدة 

  القياس(

ربع  والكمية السعر

 مارس( -سنوي )يناير

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع   والكمية السعر

 يونيو(-سنوي ابريل

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع  والكمية السعر
       1المنتج



 
اسم 

 المنتج

منتج 

 محلي

خليجي أو 

مستورد 

 (حدد)

مورد من دول مجلس 

التعاون )اسم الدولة( 

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

مورد من دولة معنية 

بالتحقيق )اسم الدولة( 

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

مورد من دول 

 أخرى )اسم الدولة(

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

متوسط السعر 

 )حدد العملة(

الكمية متوسط 

)حدد وحدة 

  القياس(

-سنوي )يوليو

 سبتمبر(

       2المنتج

       3المنتج

ربع والكمية السعر 

-سنوي )أكتوبر 

 ديسمبر(

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

 م.2016خالل سنة  .ج

 
اسم 

 المنتج

منتج 

 محلي

خليجي أو 

مستورد 

 (حدد)

مورد من دول مجلس 

التعاون )اسم الدولة( 

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

مورد من دولة معنية 

بالتحقيق )اسم الدولة( 

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

مورد من دول 

 أخرى )اسم الدولة(

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

 متوسط السعر

  )حدد العملة(

الكمية متوسط 

)حدد وحدة 

  القياس(

ربع  والكمية السعر

 مارس( -سنوي )يناير

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع  والكميةالسعر 

 يونيو(-سنوي ابريل

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع  والكمية السعر

-سنوي )يوليو

 سبتمبر(

       1المنتج

       2المنتج

       3المنتج

ربع  والكمية السعر

-سنوي )أكتوبر 

 ديسمبر(

       1المنتج

       2المنتج

 

 -التحقيق: محل)أسعار وكميات( الربع سنوية للمشتريات من المستوردين المحليين من المنتج   .2

 الخليجييية/الرجيياء بيييان األسييعار والكميييات الربييع سيينوية خييالل آخيير ثييالث سيينوات بمشييترياتكم المحلية 
 -التحقيق في الجدول التالي: محلوالمستوردة من المنتج 

 م.2018خالل سنة  .أ

 اسم المنتج 

 مشتريات من مستورد محلي
 مشتريات من مستورد من دول مجلس التعاون)اسم الدولة(

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

)حدد  كمية

 وحدة القياس(

 سعر التسليم

 )حدد العملة(
 )حدد العملة( سعر التسليم )حدد وحدة القياس( كمية



 اسم المنتج 

 مشتريات من مستورد محلي
 مشتريات من مستورد من دول مجلس التعاون)اسم الدولة(

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

)حدد  كمية

 وحدة القياس(

 سعر التسليم

 )حدد العملة(
 )حدد العملة( سعر التسليم )حدد وحدة القياس( كمية

 الكمية

 ربع سنوية  

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 الكمية

 ربع سنوية  

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 الكمية

 ربع سنوية  

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 الكمية

 ربع سنوية  

 

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 م.2017خالل سنة  .ب

 اسم المنتج 

 مشتريات من مستورد محلي

مشتريات من ستورد من دول مجلس التعاون)اسم 

 الدولة(

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

)حدد  كمية

وحدة 

 القياس(

 سعر التسليم

 )حدد العملة(
 )حدد وحدة القياس( كمية

)حدد  سعر التسليم

 العملة(

 الكمية

 ربع سنوية  

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 الكمية

 ربع سنوية  

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

     1المنتج الكمية



 اسم المنتج 

 مشتريات من مستورد محلي

مشتريات من ستورد من دول مجلس التعاون)اسم 

 الدولة(

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

)حدد  كمية

وحدة 

 القياس(

 سعر التسليم

 )حدد العملة(
 )حدد وحدة القياس( كمية

)حدد  سعر التسليم

 العملة(

     2المنتج ربع سنوية  

     3المنتج

 الكمية

 ربع سنوية  

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

    م2016 خالل سنة .ج

 اسم المنتج 

 مشتريات من مستورد محلي

مجلس التعاون)اسم  مشتريات من ستورد من دول

 الدولة(

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

)حدد وحدة كمية 

 القياس(

 سعر التسليم

 )حدد العملة(
 )حدد وحدة القياس( كمية

)حدد  سعر التسليم

 العملة(

 الكمية 

 ربع سنوية 

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 الكمية

 ربع سنوية  

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 الكمية 

 ربع سنوية 

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 الكمية 

 ربع سنوية 

     1المنتج

     2المنتج

     3المنتج

 



 : التعريف بالعمالءسادسا

 الموردين .1
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 تعاريف هامة : 1ملحق 

 اتفاقية مكافحة اإلغراق:

 

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

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية الناتجة عن جولة مراكش.

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

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

 الضرر:

 

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

 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 
تهدد بإلحاق ضرر بصناعة دول مجلس التعاون لدول الخلييج العربيية المنتجية للسيلع 

اشيرة ومحيددة بيين تيأثير السيلع المغرقية فيي المشابهة، يجب أن تكون هناك عالقة مب
السوق الخليجية وأي ادعاءات بوجيود ضيرر  جسييم أو تهدييد بحيدوث ضيرر جسييم 

 لصناعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

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

 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 
لخلق قيمة مطلقة لتلك البضائع،  و لتحديد أسعار التصدير يتم التحقيق في سعر 

صفقة والترتيبات التعاقدية بين المستوردين داخل دول المجلس والمصدرين ال
 األجنبيين.

 سعر التصدير المحتسب:

 

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

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

 القيمة العادية:

 

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

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

 ( تكلفة التعبئة والتغليف للتصدير للسوق الخليجية. 3و)

 وسعر التصدير خالل فترة التحقيق.الفرق بين القيمة العادية  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
المشابه في السوق المقارنة غير المتطابق للمنتج الذي يبياع فيي سيوق دول المجليس، 



فيإن سييلطة تحقييق دول المجلييس قيد تقييوم بتعييديل القيمية العادييية لمراعياة الفييروق فييي 
جييين،  وبشييكل عييام  يقتصيير التعييديل علييى الفييروق فييي التكيياليف المتغيييرة بييين المنت

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

 معلومات سرية

 )المعلومات التجارية الخاصة(

 

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

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

 وأسماء العمالء والموردين.

 حد األدنىال

(de minimis) 

 

(de minimis  ويعتبر هيامش اإلغيراق فيي الحيد األدنيى .)"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 
ذا كانيت حجيم هيذه اليواردات مين بليد و عادة ما يتم اهمال حجيم اليواردات المغرقية إ

في المائة من واردات المنتج المشيابه فيي دول المجليس،  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: 

 

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

 المنتج المشابه 

 

وهييي المنتجييات الخليجييية المتطابقيية أو المشييابهة فييي جميييع النييواحي للمنييتج محييل 
التحقيييق أو فييي حاليية عييدم تييوفر  مثييل هييذا المنييتج، يأخييذ بعييين االعتبييار أي منتجييات 
 أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق.

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

 المنتجات.

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.

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية . جميع اسواق دول 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 



 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

   

 

 


