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 (وال ترفق مع الشكوى هتعليمات استرشاديتعليمات استيفاء النموذج )

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

 .الموحد الخليجي( النظام) للقانون التنفيذية الالئحة من(  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  ، كماباإلجابة الكافية أو التكميلية مع ذكر المرجع

 .وترقيمها بوضوح حتى يسهل الرجوع إليها
 

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

 ومفاجئة وحادة كبيرة بكميات إلى دول المجلس ترد معين لمنتج الواردات أن تظهر بيانات

 تلك بين سببية عالقة وجود مع الشاكية الخليجية بالصناعة الجسيم الضرر وتلحق وحديثة،

 .الجسيم الضرر وبين الكبيرة الواردات
 

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

 .ةالشكوى بدق
 

العربية على الورق الخاص باللغة بنسختيها )السرية وغير السرية( يرجى 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

 .المعنية الشركة من مسبق بإذن إال عنها اإلفصاح يتم ولن سرية معاملة التحقيق سلطة طرف
 

 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
 

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

 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  -

ا نموذج عرض الشكوى، وسيقوم مكتب األمانة الفنية بتقييم الشكوى ومراجعتها وتحديد ما إذ

 .والموضوعية الشكلية شروطها تستوفيكانت الشكوى 
 

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

 يرجى ، ولذلكبها القيام إلى الحاجة حال في الزيارة هذه على لالتفاق بكم االتصال وسيتم

 إلعداد المستخدمة المحاسبية والسجالت المؤيدة والمستندات العمل أوراق بكافة االحتفاظ

.الشكوى
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 ساسيةبيانات أ .1

 مقدم الشكوى شخصية 1-1

 :مقدم / مقدمي الشكوى  .1

  الكيان القانوني للشركة  سم التجاري للشركةاال

  تاريخ إنشاء الشركة  رقم السجل التجاري

  مكان اإلنتاج  تاريخ  بداية اإلنتاج

  العنوان  الشركة رأسمال

  اإللكتروني البريد/ الموقع  الهاتف/فاكس
 

 حصص الملكية بالشركة : .2

 العنوان سم المساهمإ مسلسل
نسبة 
 الملكية

 رقم هاتف طبيعة نشاطه
البريد 
 اإللكتروني

 اإللكترونيالموقع 

                

                

                

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

 

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

 :(2) بالمرفق رقم النشاط

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

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

 

 :بالشركة عن القضية 1معلومات عن الموظف المسئول .4

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

 ........................................... :اإللكتروني البريد ........................................... :الوظيفي المسمى

 

مرتبطة بأي من أو  المصدرةاألجنبية شركات من اليرجى توضيح إذا كانت الشركة مرتبطة بأي  .5

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

 

                                                             

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

 بياناته مع إرفاق تفويض رسمي مختوم من الشركة في هذا الشأن.
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أو المنافس  المشابه الخليجي المنتجالمنتج المستورد محل الشكوى و 1-2

 بشكل مباشر

الذذي أو المنافس بشكل مباشر والخليجي المشابه  المنتجالمنتج المستورد محل الشكوى و وصف يرجى .1

تفاصذيل كافيذة حذول مراحذل عمليذة اإلنتذاج والمذواد الخذام  إرفاقتنتجه الشركة وفقا للجدول التالي مع 

 .(3بالمرفق رقم ) النشرات والصور التوضيحية المتوفرة لديكموالمستخدمة والخصائص الفنية 

 (2-1جدول )

 الخصائص
المنتج المستورد 

 محل الشكوى

المنتج الخليجي المشابه أو 

 بشكل مباشر له المنافس

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

 في نهاية التعريف كعنوان للمنتج.

  

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

 في نهاية التعريف كعنوان للمنتج.

  

بالتفصيل متضمناً توضيح الحجم واألبعاد الخصائص المادية والفنية )
 (......إلخأو درجة التركيز أو القدرة والوزن

  

هل كما يرجى توضيح إمكانية اإلحالل ) –االستخدامات النهائية وضح 
   (يمكن إحالل كل منهما محل األخر

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

  

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

 بالشكوى( 3في المرفق 

  

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

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

  

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

يمكن إضافة خانات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك مثل هل توجد أخرى )
دول  من دول أخرى على المنتج محل الشكوى من مفروضةرسوم أي 
 (أخرى

  

 حيذذ  مذذن مباشذذر بشذذكل لذذه منذذافسالمنذذتج الخليجذذي المشذذابه أو الو الذذواردات بذذين اختالفذذات أيذذة صذذف .2

 .غيرهاوقابلية اإلحالل والتكنولوجيا  و التصنيع وطريقة الكمية ، الجودة األسعار،

                                                             

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

 قبل كتابة رمز النظام المنسق.  (من البند الجمركي) كتابة عبارةخالل 
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؟ إن وجذذد الجسذذيمسذذنوات تحليذذل الضذذرر هذذل قامذذت الشذذركة باسذذتيراد المنذذتج محذذل الشذذكوى، خذذالل  .3

 : مع توضيح سبب االستيراد الجدول التالي تعبئةاستيراد، يرجى 

 المنشأ

 (4سنة ) (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
 
 

 
      

 

للمنتج محل  تقديم البيانات الخاصة بالمنتجين و/أو المصدرين األجانب، المستوردين الخليجيينيرجى . 3

 أدناه. للجدول االشكوى وفق

 للمنتج محل الشكوى األجانب المنتجين المصدرين: 

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

   

   

   

 إلى السوق الخليجية للمنتج محل الشكوى الخليجيين المستوردين: 

 البريد اإللكترونيالهاتف/الفاكس/ العنوان )اإلسم( المستورد الخليجي

   

   
 

 الصناعة الخليجية نسبة تمثيل 1-3

له أو المنافس  من المنتج الخليجي المشابه اإلجمالي الفعليوحجم إنتاجهم  الخليجيين أسماء المنتجين تقديميرجى 

 ، وفق الجدول التالي:خالل أخر سنة من فترة التحقيق بشكل مباشر

 الوحدة:   3-1جدول 

 حجم اإلنتاج الفعلي الشركة المنتجة  اسم
نسبة حجم اإلنتاج % من 
 إجمالي الصناعة الخليجية

 عنوان الشركة
 الهاتف/

 فاكس/إيميل
الموقف من 
 الشكوى

 مقدم الشكوى   %xxx xx شركة )أ(

 مؤيد   %xxx xx شركة )ب(

      

      اإلجمالي

، وفذي حالذة تقذديم الشذكوى باسذم (4باالمرفق رقام )المسذتندات الدالذة علذى نسذبة تمثيليذة الصذناعة  إرفااقيرجى 

الصناعة الخليجية فيرجى تحديذد ماهيذة الصذناعة مذع تقذديم قائمذة بأسذماء المنتجذين الخليجذين المعذروفين للمنذتج 

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

 للمنتج المشابه.
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 الزيادة في الوارداتبيانات  .2

إثبات  الزيادة في الواردات وبيانات المقدم عنها بيانات الجسيم يرجي تحديد فترة التحقيق في الضرر

 .الجسيم الضرر

 

  من المنتج محل الشكوى: الوارداتتطور  2-1

 الوحدة:    1-2جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

     (1) من المنتج محل الشكوى حجم الواردات

    100 )مؤشر(الزيادة المطلقة للواردات محل الشكوى 

     (2) حجم اإلنتاج الخليجي

     (2 ÷ 1= ) (3)  )%( حجم اإلنتاج الخليجي ÷ حجم الواردات

    100 مؤشر () الزيادة النسبية للواردات بالنسبة إلى اإلنتاج  

المسذتندات الخاصذة ببيذان حجذم الذواردات المذذكورة بالجذذدول  إرفاااقتقذديم شذرح للمؤشذرات السذابقة مذع يرجذي 

 إلذى السذوق الخليجيذة تحديد أهم الدول المصدرة للمنتج محذل الشذكوىمع أعاله مع توضيح مصدر تلك البيانات 

 (.5بالمرفق رقم )

 الجسيم ثبات الضرربيانات إ .3

خذالل األربذع  بشذكل مباشذر لذه لمنذتج الخليجذي المشذابه أو المنذافسل التاليذة تقديم شرح وتقيذيم للمؤشذراتيرجى 

نسذخة مذن القذوائم الماليذة المعتمذدة للشذركة خذالل السذنوات األربذع األخيذرة  إرفااق ، كمذا يرجذىسنوات األخيذرة

 هبحدوثذ التهديذد أو جسذيم ضذرر إحذدا  فذي بكميذات مكثفذة الذواردات بذدأت، مع توضيح متذى (6)بالمرفق رقم 

  :يةخليجال للصناعة

 إجمالي السوق الخليجي والحصة السوقية 3-1

    الوحدة:   1-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

     (1) )المبيعات الخليجية( 3حجم مبيعات الشاكي والمنتجين األخرين

     (2) الخليجيةلسوق إلى احجم الواردات من كافة دول العالم 

     (2+1) = 3 ةالظاهري ةإجمالي السوق الخليجي

    100 مؤشر إجمالي السوق الخليجي

     (3÷1)  الخليجية % للمبيعاتالحصة السوقية 

                                                             

 إذا تعذر الحصول على البيانات الفعلية لمبيعات المنتجين الخليجيين األخرين، فيمكن تقديرها وفقًا لخبرة الشركة الشاكية. 3
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 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

    100 مؤشر الحصة السوقية للمبيعات الخليجية

     (3÷2) الحصة السوقية للواردات في السوق الخليجية %

    100 للواردات من كل دول العالم السوقيةمؤشر الحصة 

 

 المبيعات 3-2
 الوحدة :  2-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

     ات الشاكي بالسوق الخليجية مبيعحجم 

    100 مؤشر المبيعات
 

 اإلنتاج 3-3
 الوحدة :  3-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

     (1)اإلنتاج الفعلي للشاكي حجم 

    100 اإلنتاجمؤشر 

     (2) الطاقة اإلنتاجية القصوى  للشاكيحجم 

     (2÷  1) الطاقة المستغلة )%(

    100 مؤشر الطاقة المستغلة
 

 العمالة واإلنتاجية 3-4
 الوحدة :  4-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

     العمالة )عدد(

    100 مؤشر العمالة

     عدد العمالة(÷ )اإلنتاج   اإلنتاجية

    100 مؤشر اإلنتاجية
 

 األرباح والخسائر 3-5
 :العملة  5-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

     (قيمةالربح/ الخسارة )

    100 مؤشر الربح/الخسارة
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 المخزون 3-6
 :الوحدة  6-3جدول 

 (4سنة ) (3سنة ) (2سنة ) (1سنة ) بيان

     تام اخر المدةالمخزون حجم ال

    100 مؤشر المخزون
 

 الفرق السعري خالل أخر سنة 3-7
  الوحدة:     العملة:   7-3جدول 

 البيان
متوسط سعر البيع 
الخليجي )حدد المستوي 

 (1) التجاري(

متوسط سعر المنتج 
)حدد المستوي   المستورد
 (2) التجاري(

الفرق 
 السعري

3(=1-2) 

 النسبة %
4(=3÷1) 

     الفرق السعري

 العالقة السببية .4

الواردات وال يرجع إلى أسباب  الزيادة في الواقع للصناعة الخليجية ناتج عنالجسيم التأكد أن الضرر  يرجى

إلى زيادة الواردات  في نفس الوقتأدت لهذه الغاية، يرجى دراسة العوامل األخرى التي قد تكون وأخرى. 

أو  تغيرات في أنماط استهالك هذا المنتجهل حد   بالصناعة الخليجية ومنهاجسيماً ضررا  في حدو  سببتوت

 .، وهل حد  تطورات تقنية أدت إلى تقادم األساليب المستخدمة حاليًاهل يوجد ضعف في األداء التصديري

 الظروف غير المتوقعة .5

الزيادة المفاجئة في الواردات من المنتج حدو  غير المتوقعة التي أدت إلى  أو التطورات يرجى ذكر الظروف

 .في الوارداتالكبيرة مع توضيح كيف أدت تلك التطورات غير المتوقعة إلى حدو  تلك الزيادة  محل الشكوى

 النتيجة .6

إسم والتي تمثلها )الصناعة الخليجية لمنتج .............. الضرر الجسيم الذي تعاني منه  أنالسابقة  األدلة توضح

 بخالف الزيادة خرىأسباب أ إلى إرجاعهشركات( ال يمكن أسماء ال( والشركات المؤيدة لها )الشركة الشاكية

الصناعة الواردات وأن تلك الزيادة تعتبر السبب المباشر للضرر الجسيم الذي تعاني منه  فيالكبيرة والمفاجئة 

جود عالقة سببية مباشرة بين الزيادة فى الواردات والضرر الجسيم الذي تعاني منه فإنه يتضح ولذا ، لخليجيةا

 خالل فترة تحليل الضرر. الخليجيةالصناعة 
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 خطة الصناعة الخليجية لتكييف أوضاعها .7

لتطوير الكفاءة خطة التكييف المقترحة التي سيتم تطبيقها في حال فرض التدابير الوقائية النهائية يرجى تقديم 

، كما يرجى إرفاق أي دراسات أو مستندات لتلك الخطة اإلنتاجية للشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد

 )إن وجدت(.( 7)بالمرفق رقم 

 المصلحة العامة .8

تدابير مقترحة على المصلحة العامة لكل من المستهلك والمستخدم الصناعي في السوق سوف يتم بح  أثر أية 

، لذا يرجى تقديم شرح تفصيلي عن التدابير المقترحة وكيف تخدم للمنتجات المستوردة محل الشكوى الخليجية

 . المصلحة العامة

 التدابير الوقائية المقترحة .9

وقائية مؤقتة إلى إلحاق ضرًرا جسيما أو يهدد تخاذ تدابير افيها بوجود ظروف حرجة قد يؤدي التأخر  إذا تبين

لمنتج من اواردات الالزيادة في  بسبب بإلحاقه للصناعة الخليجية بصورة ال يمكن تداركها أو يصعب إصالحها

تقديم  يرجى ة، لذاوم مؤقتة لحماية الصناعة الخليجييجوز تطبيق رس فإنه ،نسبيا محل الشكوى في المطلق أو

 .الفرض مبرراتالظروف الحرجة ومع توضيح  تقدير حول الرسم الوقائي المؤقت

لضرر الجسيم المزعوم ومدة إلزالة ا الالزم الوقائي النهائي )كمية أو رسوم( تحديد نوع التدبيركما يرجى 

طبيق التدبير الوقائي وفي حال اقتراح ت. مع توضيح تحرير التدابير المتخذة تدريجيًا خالل مدة التطبيق تطبيقه

   المقترح. النهائي الرسم هذا م تقدير حولتقديالنهائي على شكل رسم، يرجى 
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 المطلوبة في الشكوى قائمة المرفقات .11

 
 يرجى التحقق من وجود المرفقات التالية:

رقم 

 المرفق
 مالحظة اسم المرفق

  نسخة من عقد تأسيس الشركة وتعديالته 1

  النشاطنسخة من رخصة مزاولة  2

  النشرات والصور التوضيحية للمنتج 3

  المستندات الدالة على تمثيل الصناعة الخليجية 4

  المستندات المؤيدة لبيان حجم الواردات 5

  نسخة من القوائم المالية المعتمدة للسنوات األربع األخيرة 6

  )إن وجدت( أوضاعها لتكييف الخليجية الصناعةالمستندات الدالة على خطة  7
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ــــــرار ـ   إقـ

 

 بالشكوى خاص

 

صحيحة  الشكوىهذه ( بأن المعلومات الواردة في سم الشركةإ أقر أنا الموقع أدناه نيابة عن )أدرج 

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

 معلومات خاطئة . أية

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

 التحقيق الحق الكامل في رفض المعلومات المقدمة كليا أو جزئيا، متي رأت ذلك مناسباً.

يتم تقديمها لسلطة  أخرىمعلومات  ةوأي الشكوى هالمعلومات الواردة في هذ وأني على علم تام بأن

 والتحقق من قبل سلطة التحقيق.  والتدقيق للمراجعة ستخضع ،التحقيق خالل سير التحقيق

 

 ) التـوقيـع (

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

 ) التاريخ : يوم/شهر/سنة (

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

 سم الموقع ()إ

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

)وظيفة الموقع ( 

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

 سم الشركة أو المؤسسة (إ)

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

 )ختم الشركة(

 

 


