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 (وال ترفق مع الشكوى هتعليمات استرشاديتعليمات استيفاء النموذج )

يتعين أن تكون الشكوى صادرة من الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها وفقًا ألحكام المادة  -

 الموحد.(  من الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( الخليجي 2)

 المستندات جميع ومراجعةالشكوى  نموذج وفق المطلوب بالشكل الشكوى تقديم يتعين -

وفق الترتيب  والرد عليها يرجى االلتزام باألجوبة على كل األسئلة ، كماوتقديمها والمرفقات

، وفي حالة عدم كفاية المكان المخصص لألجوبة، يرجى أرفاق مذكرات بالنموذج المطروح

إعداد فهرس بمحتويات المرفقات يرجى  ، كماالكافية أو التكميلية مع ذكر المرجعباإلجابة 

 .وترقيمها بوضوح حتى يسهل الرجوع إليها
 

يتعين في الشكوى أن تحتوي علي أدلة وقرائن كافية تؤيد االدعاءات الواردة بها وأهمها  -

، وتلحق الضرر مدعومةبيانات تظهر أن الواردات لمنتج معين من منشأ محدد ترد بأسعار 

 وبين الضرر. المدعومةبالصناعة الخليجية الشاكية مع وجود عالقة سببية بين الواردات 
 

يتعين على الصناعة الشاكية أن تقوم بتحديد البند الجمركي تحديداً واضحاً، والمنتج محل  -

 .الشكوى بدقة، والدولة أو الدول المشكو في حقها
 

باللغة العربية على الورق الخاص ا )السرية وغير السرية( بنسختيهيرجى تقديم الشكوى  -

 النسخة من صفحة كل ختمإضافة إلى  بمراسالت الشركة مع ختم كل صفحة بخاتم الشركة

 من البيانات هذه معاملة سيتم عليه، وبناء "،ري"س بخاتم سرية وثيقة أي أو للشكوى السرية

 الشركة من مسبق بإذن إال عنها اإلفصاح يتم ولن سرية معاملة مكتب األمانة الفنية طرف

 .المعنية
 

 المعلومات محتويات جوهر لفهم كافية تفاصيل تحتوييتعين تقديم نسخة غير سرية للشكوى  -

 تقبل ال السرية البيانات هذه أن فيها يتبين التي االستثنائية الحاالت وفي سراً  المقدمة

، علًما بان ممكن غير التلخيص تجعل التي باألسباب بيان تقديم يتوجب فإنه التلخيص

 طلب أسباب توضيح يتم لم أو السرية المعاملة طلب بشأنها يرد ال التي والمعلومات البيانات

  .موثوقة مصادر طريق نع ةمقنع بصفة صحتها تثبت مالم هاإغفال سيتم لها السرية المعاملة
 

السرية( في صورة نسخة ورقية وأخرى يرجى تقديم الشكوى )النسخة السرية والنسخة غير  -

 EXCEL بالنسبة للنص وبرنامج PDFأو  WORD إلكترونية )يفضل استعمال برنامج

 بالنسبة للحسابات(.
 

عند استيفاء نموذج الشكوى، يرجى إرسالها أو تسليمها باليد إلى العنوان الموضح على  -

شكوى ومراجعتها وتحديد ما إذا نموذج عرض الشكوى، وسيقوم مكتب األمانة الفنية بتقييم ال

 .والموضوعية الشكلية شروطها تستوفيكانت الشكوى 
 

، المقدمة البيانات صحة من للتحقق الشركة بزيارة القيام الفنية األمانة مكتب لممثلي يجوز -

 الغرض، لهذا.  بها القيام إلى الحاجة حال في الزيارة هذه على لالتفاق بكم االتصال وسيتم

 المستخدمة المحاسبية والسجالت المؤيدة والمستندات العمل أوراق بكافة االحتفاظ يرجى

  .الشكوى إلعداد
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 ساسية. بيانات أ1

 مقدم الشكوى شخصية 1-1

 مقدم / مقدمي الشكوى  .1

  الكيان القانوني للشركة  سم التجاري للشركةاال

  تاريخ إنشاء الشركة  رقم السجل التجاري

  مكان اإلنتاج  اإلنتاجتاريخ  بداية 

  العنوان  رأسمال الشركة

  لكترونياإل البريد/ الموقع  الهاتف/فاكس

 

 حصص الملكية بالشركة : .2

 نسبة الملكية العنوان اسم المساهم مسلسل
طبيعة 
 نشاطه

 لكترونيالموقع اإل لكترونيالبريد اإل رقم هاتف

     

  
  

  

          
  
      

          
  
      

 .(1بالمرفق رقم ) نسخة من عقد تأسيس الشركة وتعديالته إرفاقيرجى 

 

 نسخة من رخصة مزاولة النشاط إرفاقمع األنشطة التي تمارسها المنتجات التي تنتجها الشركة وكذلك حدد  .3

 :(2بالمرفق رقم )

 .......................... المنتجات الثانوية ........................................ المنتجات الرئيسية

 .......................... األنشطة الثانوية ........................................ األنشطة الرئيسية

 

 :بالشركة الشكوىعن  1معلومات عن الموظف المسئول .4

 .......................... الهاتف: ........................................ اسم الموظف:

 .......................... لكتروني:اإل البريد ........................................ الوظيفي: المسمى

 

من الدولة/الدول محل الشكوى أو مرتبطة  المصدرة الشركات يرجى توضيح إذا كانت الشركة مرتبطة بأي من .5

  بأي من مستوردي المنتج محل الشكوى في دول مجلس التعاون، مع توضيح بيانات تلك الشركات بالتفصيل.

                                                             

لمتابعة استيفاء الشكوى مع مكتب األمانة الفنية، يرجى توضيح كافة بياناته وفي حالة تفويض محامي أو مكتب استشاري من قبل الشركة  1

 مع إرفاق تفويض رسمي مختوم من الشركة في هذا الشأن.
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 محل الشكوى المستورد والمنتج المشابه الخليجي المنتج 1-2

محلل الشلكوى وفقلا المستورد الخليجي المشابه الذي تنتجه الشركة والمنتج  لمنتجكامل ل وصفتقديم  يرجى .1

تفاصيل كافية حول مراحلل عمليلة اإلنتلاج والملواد الخلام المسلتخدمة والخصلائص  إرفاقللجدول التالي مع 

 .(3بالمرفق رقم ) النشرات والصور التوضيحية المتوفرة لديكمالفنية و

 (2-1جدول )
 المنتج المستورد محل الشكوى المنتج الخليجي المشابه الخصائص

قدر  مشابهيفضل أن يكون االسم ) المنتج باللغة العربية اسم
ويمكن  (للتعريف الوارد بالتعرفة الجمركية الموحدة اإلمكان
 كعنوان للمنتج. مختصر في نهاية التعريف اسمإضافة 

 
 

قدر  مشابهيفضل أن يكون االسم ) المنتج باللغة االنجليزية اسم
ويمكن  (للتعريف الوارد بالتعرفة الجمركية الموحدة اإلمكان

 إضافة اسم مختصر في نهاية التعريف كعنوان للمنتج.

 
 

بالتفصيل متضمناً توضيح الحجم )الفنية المادية والخصائص 
 (......إلخأو درجة التركيز أو القدرة واألبعاد والوزن

 
 

كما يرجى توضيح إمكانية  – االستخدامات النهائيةوضح 
 (هل يمكن إحالل كل منهما محل األخراإلحالل )

 
 

 بالتعرفة الجمركية (HS Code)  2رمز النظام المنسق
 ، والضريبة الجمركية المطبقة حاليا  الموحدة

 
 

 ملخص عن مراحل عملية اإلنتاج والمواد الخام المستخدمة
الخام الرئيسية مع ملخص يكفي لفهم عملية التصنيع والمواد )

 بالشكوى( 3إرفاق شرح تفصيلي في المرفق 

 
 

  (......إلخ......-موزع-تجزئة-جملة) قنوات التوزيعالتسويق و
 

 التوقيتات الزمنية السنوية التي تنشط فيها عملية اإلنتاج
 )موسمية المنتج( والبيع

 
 

  (طن/كيلو/وحدة...إلخ) وحدة قياس المنتج
 

مثل يمكن إضافة خانات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك ) أخرى
على المنتج محل  مفروضة من دول أخرى أي رسوم  هل توجد

 (الشكوى من الدولة/الدول محل الشكوى

 
 

 

وضح مدى تطابق المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل الشكوى على ضوء ما تقلدم أو فلي حاللة  .2

قريب الشبه ويمكن أن يحل أحدهما محل األخر فلي االسلتخدام ملع توضليح عدم التطابق، وضح أن كالهما 

 أي اختالفات ممكنة.

                                                             

رمز النظام المنسق )البند الجمركي(، يرجى توضيح ذلك من خالل  إجمالي واردات إذا كانت واردات المنتج محل الشكوى تمثل جزء من 2

 قبل كتابة رمز النظام المنسق.  (البند الجمركي من) كتابة عبارة
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؟ إن وجلد اسلتيراد، يرجلى سلنوات تحليلل الضلررهل قامت الشركة باستيراد المنلتج محلل الشلكوى، خلالل  .3

 : االستيرادمع توضيح سبب  الجدول التالي تعبئة

 المنشأ

 (4)سنة  (3سنة ) (2سنة ) (1سنة )  

الحجم 
)حدد 
 الوحدة(

القيمة 
)حدد 
 الوحدة(

 الحجم
)حدد 
 الوحدة(

 القيمة
)حدد 
 الوحدة(

 الحجم
)حدد 
 الوحدة(

 القيمة
)حدد 
 الوحدة(

 الحجم
)حدد 
 الوحدة(

 القيمة
)حدد 
 الوحدة(

         

         

         المجموع
 

المستوردين الخليجيين للمنتج محل الشكوى و المصدرين األجانب،/ تقديم البيانات الخاصة بالمنتجينيرجى  .4

 ل أدناه.لجدولوفق 

  للمنتج محل الشكوى األجانب المصدرين/المنتجين: 

 البريد اإللكترونيالهاتف/الفاكس/ العنوان (االسم) المنتج/المصدر األجنبي

   

   

 إلى السوق الخليجية للمنتج محل الشكوى الخليجيين المستوردين: 

 البريد اإللكتروني الهاتف/الفاكس/ العنوان (االسم) الخليجيالمستورد 

   

   
 

 الصناعة الخليجية نسبة تمثيل 1-3

خالل أخر  من المنتج الخليجي المشابه اإلجمالي الفعلي إنتاجهموقيمة وحجم  الخليجيين أسماء المنتجين تقديميرجى 

 ، وفق الجدول التالي:3سنة

 الوحدة:  العملة:    3-1جدول 

 بيان الشركة المنتجة
 حجم

 اإلنتاج 

سبة ن

 التمثيل

قيمة 

 عنوان الشركة اإلنتاج
 الهاتف/

 فاكس/إيميل

الموقف من 

 الشكوى

 مقدم الشكوى   xxx xx% xxx شركة )أ(

 مؤيد   xxx xx% xxx شركة )ب(

 محايد   xxx xx% xxx شركة )ج(

     %100  اإلجمالي

، وفي حالة تقديم الشكوى باسم الصناعة (4بالمرفق رقم ) المستندات الدالة على نسبة تمثيلية الصناعة إرفاقيرجى 

الخليجية فيرجى تحديد ماهية الصناعة مع تقديم قائمة بأسماء المنتجين الخليجين المعروفين للمنتج الخليجي المشابه 

  يمة اإلنتاج المحلي لهؤالء المنتجين للمنتج المشابه.أو المؤسسات المسئولة عنهم وبقدر اإلمكان وصفاُ لحجم وق
                                                             

 والمقصود بأخر سنة، هي سنة بحث ادعاء الدعم والتي سيتم خاللها تقديم بيانات الدعم.  3
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 الدعمثبات بيانات إ. 2

 يجب كما حده، علي كل   الشكوى محل للمنتج / دول المنشأ دولة تقدمها التي الدعم برامج عن معلومات أذكر 

 .أمكن إذا واألدلة بالمستندات الردود وتأييد التالية األسئلة جميع علي الرد

 

  4الدعم/بحث ادعاء التحقيق في الدعميرجى تحديد فترة. 

 

 من صورة تقديم مع الدعم هذا منح يتم بمقتضاها التي والتشريعات والقوانين ومدته الدعم برنامج اسم أذكر 

 (.5) مرفق اإلنجليزية باللغة ترجمة تقديم مع أخرى مصادر وأي بها المتعلقة المستندات

 

 أخري مؤسسة أو جهة وأي( خاصة أو حكومية جهة كانت سواء) الدعم برنامج إدارة عن المسئولة الجهة حدد 

 يمنح الذي الحكومي والمستوي الدعم متلقى األجانب المصدرين/المنتجين إلي الدعم بتقديم الحكومة إليها تعهد

 .المحافظات أو المقاطعات أو المدن مستوي أو المركزية الحكومة مستوي كان سواء الدعم

 

 يكون أن حالة في المثال سبيل علي دعم برنامج كل في المساعدة علي الحصول بأحقية الخاصة المعايير أشرح 

 أو للتصدير مخصص أو معينة صناعات أو صناعة أو محددة شركات أو شركة علي قاصرا البرنامج

 .ألخ.....الدعم تقدم التي الدولة في محدد جغرافي إقليم في للشركات مخصص

 

 من مقدمة منح)  الممنوح الدعم ونوع التحقيق محل المصدر أو للمنتج المقدم الدعم برنامج وهدف طبيعة صف 

 الدعم مبلغ وتحديد ،(إلخ....، إعفاءات ضريبيةقروض ضمانات, قروض ، دعم صادرات،الحكومة جانب

 .الممنوح

 

 مخصص الدعم يعتبر لماذا اشرح (specific )ضده إجراء التخاذ وقابل. 

 

 أمكن إن التحقيق فترة خالل المعنى للمنتج ممنوح برنامج بكل الخاص الدعم قيمة احسب   . 

  

                                                             

 تكون أقرب ما يكون لتاريخ تقديم الشكوىيفضل أن  4
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 ثبات الضرربيانات إ. 3

وغالبا   فترة بداية حدوث الضررمع تحديد المقدم عنها بيانات إثبات الضرر  5الضررالتحقيق في يرجي تحديد فترة 

متضمنة لكامل فترة ولذلك يتعين أن تكون فترة تحقيق الضرر  6بإثبات الدعمما تكون هي نفس الفترة الخاصة 

 .بحث ادعاء الدعم

  تطور حجم الواردات 3-1

 الوحدة :                     )أ( 1-3جدول 

  

           الوحدة :      )ب( 1-3جدول 

المستندات الخاصة ببيان حجم الواردات المذكورة بالجدول أعاله مع  إرفاقتقديم شرح للمؤشرات السابقة مع يرجي 

  .(6بالمرفق رقم )توضيح مصدر تلك البيانات 

  

                                                             

 .سنوات 5 إلى 3 من الضرر فترة تحديد يمكن 5

 ( الخاص ببيانات إثبات الدعم.2لدعم المشار إليها في القسم رقم )ا ادعاء بحث فترةوالمقصود بها هي نفس  6

 سنة بحث ادعاء الدعم 7

 سنة بحث ادعاء الدعم 8

 نسبة الواردات 7أخر سنة بيان

يتم قسمة حجم الواردات  XXX محل الشكوى دولة )أ(المدعومة إجمالي حجم الواردات 

لكل دولة محل  المدعومة

الشكوى على إجمالي الواردات 

لحساب نسبة الواردات 

 لتلك الدولة المدعومة

 XXX محل الشكوى دولة )ب( المدعومةإجمالي حجم الواردات 

 XXXXX 100% إجمالي الواردات من المنتج محل الشكوى إلى دول مجلس التعاون

 8(4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1)سنة  بيان

      (1)محل الشكوى  المدعومةالدول الدولة/واردات حجم 

    100 (مؤشر)محل الشكوى  المدعومةالزيادة المطلقة للواردات 

     (2) من المنتج الخليجي المشابه  لشاكياانتاج حجم 

     % (2 ÷ 1) = اإلنتاج ÷  المدعومةالواردات 

    100 ( مؤشر النسبية للواردات بالنسبة إلى اإلنتاج  )الزيادة 
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 المدعومةلواردات ل السعريةثار اآل 3-2

 (الدعمبحث ادعاء سنة ) خالل أخر سنة الفرق السعري 3-2-1

  الوحدة:     العملة:   1-2-3جدول 

 البيان
المنتج متوسط سعر بيع 

)حدد  المشابه الخليجي
 المستوي التجاري(

المنتج بيع متوسط سعر 
)حدد   المستورد

 المستوي التجاري(

الفرق 
 السعري

 النسبة %

     الفرق السعري

 

 )الكبت السعري( من الزيادة الخفض السعري ومنع األسعار 3-2-2

 الوحدة:العملة:                 2-2-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) البيان

     متوسط سعر البيع للمنتج الخليجي المشابه

    100 الخفض السعريمؤشر 

     متوسط تكلفة اإلنتاج للمنتج الخليجي

     (%) التكلفة كنسبة من متوسط أسعار البيع

    100 مؤشر الكبت السعري

 

 .(7بالمرفق رقم ) المستندات المؤيدة للبيانات أعالهأوراق العمل و إرفاقتقديم شرح للمؤشرات السابقة مع يرجى 

 مؤشرات الصناعة الخليجيةاآلثار االقتصادية على  3-3

 :فترة التحقيق في الضررخالل المؤشرات التالية  وتحليل يرجى تقييم

 السوق الخليجي والحصة السوقية:  إجمالي 3-3-1

 الوحدة :               1-3-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) الحصة السوقية

     (1) حجم مبيعات الشاكي والمنتجين األخرين )المبيعات الخليجية(

     (2) المدعومةحجم الواردات 

     (3) المدعومةحجم الواردات األخرى غير 

     (3+2+1) إجمالي السوق الخليجي الظاهري

    100 مؤشر إجمالي السوق الظاهري

     الحصة السوقية للمبيعات الخليجية  )%(

    100 مؤشر الحصة السوقية للمبيعات الخليجية

     في السوق الخليجية )%( المدعومةالحصة السوقية للواردات 

    100 المدعومةمؤشر الحصة السوقية للواردات 

     السوق الخليجية )%(ب المدعومةالحصة السوقية للواردات األخرى غير 

    100 المدعومةمؤشر الحصة السوقية للواردات األخرى غير 
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 المبيعات 3-3-2

 الوحدة :           2-3-3جدول 

 (4سنة ) 3السنة  2السنة   1السنة  المبيعات

     (حجم) بالسوق الخليجية مبيعات الشاكي 

    100 مؤشر المبيعات
 

 اإلنتاج 3-3-3

 الوحدة:  3-3-3جدول 

 (4سنة ) 3السنة  2السنة   1السنة  اإلنتاج

     (1) )حجم( اإلنتاج للشاكي

    100 مؤشر اإلنتاج

     (2) (حجمالطاقة اإلنتاجية القصوى )

     (2 ÷ 1)الطاقة المستغلة )%(

    100 مؤشر الطاقة المستغلة
 

 العمالة واألجور واإلنتاجية 3-3-4

 العملة:  الوحدة : 4-3-3جدول 

 (4سنة ) 3السنة  2السنة   1السنة  العمالة واألجور واإلنتاجية

     العمالة )عدد(

    100 مؤشر العمالة

     (قيمةاألجور )

    100 مؤشر األجور

     عدد العمالة(÷ )اإلنتاج اإلنتاجية  

    100 مؤشر اإلنتاجية
 

 المخزون 3-3-5

 الوحدة :  5-3-3جدول 

 (4سنة ) 3السنة  2السنة   1السنة  المخزون

     مخزون تام اخر المدة )حجم(

    100 مؤشر المخزون
 

 األرباح 3-3-6

 : العملة   6-3-3جدول 

 (4سنة ) 3السنة  2السنة  1السنة  األرباح/الخسائر

     (قيمةالربح/ الخسارة )

    100 مؤشر الربح/الخسارة
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 االستثمارات والعائد على االستثمار 3-3-7

 : العملة   7-3-3جدول 

 (4سنة ) 3السنة  2السنة   1السنة  االستثمارات والعائد على االستثمار

     )قيمة( إجمالي االستثمار

     العائد على االستثمار )%(

    100 مؤشر العائد على االستثمار

 

 التدفق النقدي 3-3-8

 : العملة   8-3-3جدول 

 (4سنة ) 3السنة  2السنة   1السنة  التدفق النقدي

     )قيمة( التدفق النقدي

    100 مؤشر التدفق النقدي

 

كافة سنوات نسخة من القوائم المالية المعتمدة للشركة خالل  إرفاقتقديم شرح لكافة المؤشرات السابقة مع يرجى 

بالمرفق رقم  على )إكسيل( السابقة المؤشراتوكافة أوراق العمل التي تم استخدامها لحساب  التحقيق في الضرر

(8). 

 .االستثماراتعلى نمو الشركة وقدرتها على زيادة  المدعومةيرجى توضيح أثر الواردات  -
 

بالسوق علي اسعار البيع المحلية والتي لها تأثير  المدعومةالواردات يرجي توضيح أي عوامل بخالف  -

 .الخليجي وفي حالة عدم وجود أي عوامل أخري، يتم كتابة )ال يوجد(
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 العالقة السببية. 4

قع للصناعة  يرجى لوا ا أكد أن الضرر  ت ل ةا كي لشا لواردات  ا ا اتج عن  لمدعومةن لى  ا إ وال يرجع 

لوقت  ا لتي قد تكون سببت في نفس  ا لعوامل األخرى  ا ة، يرجى دراسة  غاي ل ا لهذه  أسباب أخرى. 

: لخليجية ومنها ا بالصناعة   ضررا 

 :المدعومةغير  األخرى تطور الواردات 4-1

لدول مصدر  ا لدول األخرى غير  ا نات حول واردات  ا ي ديم ب تق لدعميرجى  لتحقيق خالل  ا ا فترة 

يجية، في الضرر لخل ا الصناعة  لواقع على  ا لواردات بالضرر  ا لشاكية وتفصيل عالقة هذه   :ا

 الوحدة :             العملة:  1-4جدول 

بيان ل  4السنة  3السنة  2السنة   1السنة  ا

واردات األخرى غير  حجم ل لمدعومةا       ا

لواردات األخرى غير  ا لمدعومةمؤشر      100 ا

لواردات األخرى قيمة لمدعومةغير  ا       ا

لواردات األخرى غير  ا قيمة  لمدعومةمؤشر      100 ا
 

 االستهالك المحلي في السوق الخليجية: تغير 4-2

ديم  تق لمشابه أو يرجى  ا لخليجي  ا منتج  ل ا نكماش في الطلب على  ا ذا كان هناك  إ يقات حول ما  تعل

منتج ل ا ا  أنماط استهالك هذ اك تغيرات في   .أن هن

 للتجارة والمنافسة بين المنتجين األجانب والخليجيين:الممارسات المقيدة  4-3

اك أي ممارسات مقيدة  ذا كان هن إ يقات حول ما  تعل ديم  تق تج  لتجارةيرجى  من ل ها لمشاب داخل  ا

بين  فسة  ا من ل ا تجاهات  ا يد في  معرفة  تف قد  ديم أي معلومات  لخليجي، كما يرجي تق ا السوق 

لها ذا كان  إ لخليجين وما  منتجين األجانب وا ل لخليجية. ا ا ثير علي الصناعة  أ ت  أي 

 :)التكنولوجية( التطورات التقنية 4-4

لتطورات  ا ةيرجى توضيح أي معلومات بشأن  ني ق ت ل ثير علي الصناعة  ا أ لها من ت ا كان  ذ إ وما 

لخليجي. ا لشاكية في السوق   ا

 :الشاكيةللصناعة  األداء التصديري 4-5

 الوحدة :                 2-4جدول 

 4السنة  3السنة  2السنة   1السنة  البيانات

     )خارج السوق الخليجي( تصدير الشاكيمبيعات حجم 

    100 مؤشر مبيعات التصدير

 

 :إنتاجية الصناعة الخليجية 4-6

ذا كانت  إ لخليجي هناكيرجى توضيح عما  ا تاجية داخل السوق  اإلن تتعلق ب مثل عدم  أي مشاكل 

منتجات محل الشكوى ل ا ة( نطاق  ة )محدودي اي اج او عدم كف اإلنت اية    .كف
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 النتيجة.5

نا  عاني منه شركت ت الذي  الضرر  التي توضح  ا  ن ليها في شكوا إ السابق اإلشارة  ا  لألدلة  ونظر

ل إ إرجاعه  لذي ال يمكن  الواردات  ىأسباب أخر ىوا ، فإنه يتضح وجود المدعومةبخالف 

لواردات  ا بين  بية مباشرة  لدول( المدعومةعالقة سب ا ة/ لدول ا ذكر  والضرر  المستوردة من )أ

يل الضرر. الذي نعاني منه خالل فترة تحل   المادي 

 

 المطلوبة في الشكوى قائمة المرفقات 

 
 يرجى التحقق من وجود المرفقات التالية:

رقم 

 المرفق
 الصفحةرقم  اسم المرفق

 1 نسخة من عقد تأسيس الشركة وتعديالته 1

 1 نسخة من رخصة مزاولة المهنة/النشاط 2

 2 النشرات والصور التوضيحية للمنتج 3

 3 المستندات الدالة على تمثيلية الصناعة الخليجية 4

 4 الدعم منح يتم بمقتضاها التي والتشريعات القوانين 5

 5 المستندات المؤيدة لبيان حجم الواردات 6

 6 المستندات الخاصة باآلثار السعرية والحسابات المتعلقة بها 7

لفترة التحقيق في الضرر واوراق العمل نسخة من القوائم المالية المعتمدة  8

 المستخدمة في حساب كافة مؤشرات الضرر
8 
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ــــــرار ـ   إقـ

 بالشكوى خاص

صحيحة  الشكوىهذه سم الشركة / الهيئة ( بأن المعلومات الواردة في إ أقر أنا الموقع أدناه نيابة عن )أدرج 

 قديم أيةمعلومات أو ت بصورة عامة وأنه لم يتم إخفاء أية السجالت المتاحة التي تحفظها الشركة استناداً إلىوكاملة 

 معلومات خاطئة .

فلمكتب األمانة ، للسجالت التي تحفظها الشركة وفي حالة مخالفة البيانات/المعلومات واالدعاءات المقدمة

 ذلك مناسباً. ىت المقدمة كليا أو جزئيا، متي رأالحق الكامل في رفض المعلوما الفنية

لمكتب األمانة خري يتم تقديمها معلومات أ ةوأي الشكوى هالمعلومات الواردة في هذ وأني على علم تام بأن

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

 

 

 ) التـوقيـع (

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

 ) التاريخ : يوم/شهر/سنة (

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

 )أسم الموقع (

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

)وظيفة الموقع ( 

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

 )أسم الشركة أو المؤسسة (

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

 )ختم الشركة(

 

 


