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 املقدمة

نطالقا من األهداف األساسية جمللس التعاون لدول اخلليج ا

االقتصادية املوحدة لدول العربية، وانسجاما مع أهداف االتفاقية 

اجمللس واملتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بني الدول األعضاء، 

ونظرا لقيام اإلحتاد اجلمركي بني دول اجمللس يف األول من يناير 

م، الذي كان من بني أهدافه توحيد إجراءات 2111من عام 

التصدير واالسترياد ومعاملة املنطقة اجلغرافية للدول الست 

 .كمنطقة مجركية واحدة األعضاء

ونظرا ألهمية الدور الذي تقوم به الصناعات اخلليجية يف  

دول اجمللس، وبهدف تعزيز الدور الريادي للصناعة  تاقتصاديا

باعتباره الرافد األساسي لعملية التصدير وفتح األسواق العاملية 

.للصناعات اخلليجية

لتزايد املمارسات الضارة يف التجارة الدولية الذي حدا و 

بالدول  إىل إصدار قوانني خاصة ملكافحة تلك الظاهرة متوافقة 

مع أنظمة منظمة التجارة العاملية وإنشاء أجهزة متخصصة 

فقد جتلت ضرورة قيام دول اجمللس باختاذ التدابري  ملكافحتها ، 

من  إليهاجارة الدولية املوجهة الالزمة ضد املمارسات الضارة يف الت

غري الدول األعضاء واليت تتسبب بضرر للصناعة اخلليجية أو 
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، إضافة إىل أن التصدي ملثل هذه مهااتهدد بوقوعها أو تعيق قي 

القضايا هي من األمور املكلفة جدا وإن تنسيق وتوحيد دول اجمللس 

أمام لس جهودها يف هذا اجملال سيدعم املوقف التفاوضي لدول اجمل

  التجمعات األخرى.

وعلى ضوء ذلك قرر اجمللس األعلى يف دورته الرابعة 

م ( بدولة الكويت اعتماد القانون 2111ديسمرب  22ــــــ  23والعشرين )

)النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية 

إلزامي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، كقانون 

م كما بارك اجمللس األعلى يف 2113بارًا من األول من يناير اعت

اعتماد جلنة يف أبو ظيب م( 2131دورته احلادية والثالثني )ديسمرب 

التعاون املالي واالقتصادي تعديل القانون )النظام( والئحته 

.التنفيذية

و التدابري  اإلغراقحيدد القانون )النظام( املوحد ملكافحة و

س التعاون لدول اخلليج العربية التعويضية والوقائية لدول جمل

محاية صناعات دول اجمللس  وإجراءاتالئحته التنفيذية أساليب و

يرتتب عنها اليت والدعم والزيادة يف الواردات  اإلغراقضد ممارسات 

 .ليجيةاخلصناعة للضرر 
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 حتديد وجود اإلغراق: أواًل

 

اإلغراقتعريف  .3

  

بسعر تصدير أقل  السوق اخلليجيةهو تصدير منتج ما إىل 

يف السوق التحقيق  حملالعادية أي يباع املنتج  قيمتهمن 

 السوق الداخلية املنتج املشابه له يف سعر بيعاخلليجية بأقل من 

تلجأ و .يف جمرى التجارة العادي تصديربلد النشأ أو املبلد ل

املؤسسات األجنبية املصدرة إىل هذه املمارسة غري املشروعة قصد 

 ويض دعائم فروع إنتاجها الوطينوتق اخلليجيةاكتساح األسواق 

لتتمكن مستقباًل من اهليمنة على هذه األسواق والتحكم يف و

 األسعار.

غراق يتم احتسا  الفرق بني القيمة اإلولتحديد وجود 

 وسعر (السوق احمللى لبلد التصدير يف)سعر البيع العادية 

بني حيث يتم احتسا  الفرق  التصدير إىل السوق اخلليجية.

القيمة العادية وسعر التصدير، فتحدث ممارسة اإلغراق 

تزيد عن سعر التصدير بنسبة تزيد عن تكون القيمة العادية عندما

2 من سعر التصدير.      
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 قيمة العاديةأ . ال

ــة ــ القيمـــة العاديـ ــة    يهـ ــعر الواجـــب دفعـ ــمل املـــدفوع أو السـ املبلـ

ــتهالك يف الســـوق احملليـــة لبلـــد         ــتج املشـــابه حـــني يوجـــه لالسـ للمنـ

التصــدير أو بلــد املنشــأ وغالبــًا يــتم حســا  الســعر عنــد بــا  املصــنع،   

، آنفــا بالطريقــة املشــار إليهــا  العاديــة القيمــة حتديــدحــال تعــذر ويف 

مضــافا إليهــا   إلنتــا  وفقــا لتكلفــة ا  يمكن تقــدير القيمــة العاديــة  فــ

مناسـب،   وهـام  ربـح  البيع واملصروفات اإلداريـة والعموميـة   تكاليف 

 يف جمــرى التجــارة العــادي إىل  املشــابهأو وفقــا لســعر تصــدير املنــتج  

ثالث ذي ظروف مشابهة. بلد
 

 

 

 

 

 

 

 
 التصدير بلد

 

 

 

 

 

 
 بلد االسترياد

القيمة 

العادية 

 للمنتج املثيل
سعر التصدير 

حمل  للمنتج

 الشكوى

 اإلغراقمقدار 



 
9 

 

 سعر التصدير. ب

للمنتج مثنًا السعر املدفوع أو الواجب دفعه  هوسعر التصدير 

ودون  للمصـدر األجـنيب   املستورد اخلليجـي من قبل  بالتحقيق املعين

حتميلــه أي تكــاليف أو رســوم أو نفقــات تزيــد علــى مــا يتحملــه عنــد     

 .البيع لالستهالك احمللي يف بلد املنشأ أو التصدير

يف أو ، دول اجمللسإىل أي من  سعر تصدير توفر عدم يف حالة 

فاق تعويضي وجود ارتباط أو اتحالة عدم الوثوق يف سعر التصدير ل

عـن  جيوز تقدير سعر التصـدير  أو طرف ثالث، ورد ستبني املصدر و امل

 طريق:ـ

  سعر البيع ألول مشرتي مستقل )مع مراعاة عمل

الرسوم والنفقات  كافة لتكاليف واملتضمنةلتسويات 

املنتج  ما بني استريادعلى سعر البيع مت حتميلها  اليت

 إىل باإلضافة بيعه يف السوق اخلليجيوإعادة  املعين

 . هام  الربح (إجراء تسوية خاصة ب

       ــول املنـــتج ــتقل أو دخـ ــود مشـــرتي مسـ ــدم وجـ ــال عـ يف حـ

 أييف عمليــة إعــادة تصــنيع  ( بــالتحقيق )حمــل املســتورد
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 يف الســوق احمللــي اخلليجــي مبا ــرة  مل تــتم إعــادة بيعــه 

ســعر علــى احلالــة الــيت مت اســترياده عليهــا، يــتم حتديــد   

مناسب.آخر التصدير على أي أساس 

 هامش اإلغراق. ج   

بني يتم حتديد وجود هام  اإلغراق على أساس ناتج الفرق 

من  والبد، خالل فرتة التحقيق القيمة العادية وسعر التصدير

نفس املستوى  على يعتمد اإلغراقعلى أن حتديد هام   التأكيد

التجاري ونفس الفرتة الزمنية مع مراعاة مجيع االختالفات املؤثرة 

 ذلك االختالفات يف ظروف على قابلية األسعار للمقارنة مبا يف

، ويتم املواصفات الفنيةوضريبة الوالرسوم  ريفصااملوالبيع  و روط

حسا  هام  اإلغراق بشكل مستقل لكل مصدر أجنيب أو منتج 

  أدناه بالتحقيق، وفقا للمعادلة أجنيب معين
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كنسبة أو  هام  اإلغراقوعلى هذا األساس يتم فرض 

قيمة على املنتجات حمل التحقيق اليت يتم استريادها يف حال 

 وجود ضرر وعالقة سببية بني الضرر واإلغراق.

ولكي تتمكن سلطة التحقيق من التوصية بفرض تدابري 

 -:مكافحة اإلغراق يشرتط

 اق احملتسب ضد املنتج األجنيب أو هام  اإلغر أن يكون

من 2املصدر األجنيب غري ضئيل حبيث جيب أن ال يقل عن 

سعر التصدير

 من دولة معينة ال التحقيق حمل الواردات املغرقة  حجم

من إمجالي واردات دول  1ال تقل عن  حبيث ميكن جتاهله

التحقيق، على أن ال تتجاوز  حمل  اجمللس من املنتج 

اليت ميكن جتاهلها من الدول اليت متثل إمجالي الواردات 

من إمجالي واردات دول  7أكثر من   1كل منها اقل من 

التحقيق.   حملاجمللس من املنتج 
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إجراءات وشروط تقديم الشكوى ثانيا: 

  

 

ــوفر مكتـــ  ــة   بيـ ــة الفنيـــة ملكافحـ ــات الضـــارة يف   األمانـ املمارسـ

املسـاعدة الفنيـة لصـناعيي دول جملـس التعـاون يف      التجارة الدوليـة  

يتعلق  بشرح منوذ  عرض الشكوى واقرتاح املصادر احملتملة  كل ما

 للمعلومات. 

األمانة الفنية كّل املساعدة ملقدم الشكوى مكتب قدم يكما 

على مجيع بالرد املكتب قوم يوسوف  الشكوى إعدادوالنصيحة يف 

 اإلغراق عرب موقعه االلكرتونيكافحة املتعلقة مب األسئلة

tsad.org-www.gcc 

 1.  تقديم الشكوى 

ملكافحـة   األمانة الفنيةمكتب  إىليتم تقديم الشكوى مكتوبة 

جملــس التعــاون وفقــا   دول لــ املمارســات الضــارة يف التجــارة الدوليــة  

كمــا ميكــن تقـــديم    .املكتـــبللنمــوذ  املعــد هلــذا الغـــرض مــن قبــل      

ــة الــيت       إىلالشــكوى مكتوبــة   اجلهــة املعنيــة بشــئون الصــناعة بالدول

مكتـب  إىل  إحالتهـا الـيت تتـوىل بـدورها    ومقدم الشكوى،  إليهاينتمي 

 الشـكوى  أن تكـون  وجيب هذا الطلب  يتم دراسة لكي ، األمانة الفنية

http://www.gcc-tsad.org/
http://www.gcc-tsad.org/
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 جبميــع األدلــة الالزمــة واملســتندات القانونيــة علــى  مؤيــدة مســتنديًا 

ــراق  ــدوث اإلغــ ـــ  حــ ــذلك علـ ــدوث وكــ ــاً ى حــ ــررًا ماديــ ــناعة  ضــ للصــ

 اخلليجية.

 شكل الشكوى. 2

تتضمن سرية  احدهما يتم تقديم الشكوى يف نسختني

غري سرية األخرى وكافة البيانات واألرقام املتعلقة بالقضية، 

الواردة يف النسخة السرية مع حذف البيانات  تتضمن نفس البيانات

اليت يرى مقدم الشكوى بأنها سرية وتعويضها يف  كل نسب مئوية  

أو مؤ رات منو أو تراجع تعكس طبيعة املعلومات، وهي اليت حيق 

لكل من له عالقة بالقضية اإلطالع عليها، حيث نص القانون 

( منه 31، 32املادة )  يف على موضوع سرية املعلومات )النظام( املوحد

على مجيع من له اختصاص  إنه( من الالئحة التنفيذية، واملادة )

بالتحقيق أن حيافظ على سرية املعلومات والبيانات اليت يقدمها 

ذوو الشأن  وعدم اإلدالء  أو الكشف عن تلك املعلومات إال بتصريح 

من أدىل بها،  وحدد غرامة مالية على من الطرف كتابي الذي 
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ريال سعودي أو  011,111يفشى املعلومات السرية ال تتجاوز مبلمل )

 .ما يعادهلا من عمالت الدول األعضاء(

اجلهات اليت هلا احلق بتقديم شكوى ضد اإلغراق . 3

 

أن لقد حدد القانون )النظام( املوحد اجلهات اليت حيق هلا 

 وهي كما يلي :ـ تقدم بالشكوى ضد اإلغراق ت

منهم يف أي من دول أحد املنتجني يف صناعة خليجية أو عدد  .أ 

.أو من ينو  عنهم جملس التعاون

غرف التجارة والصناعة املعنية يف أي من دول جملس  .  

.التعاون

يف أي من دول جملس  اإلنتا احتادات املنتجني لقطاعات  .  

التعاون.

وجيـــــوز للجنـــــة الدائمـــــة يف حـــــاالت اســـــتثنائية األمـــــر ببـــــدء   

املشــرفة التحقيــق ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن احــد الــوزارات 

ــا  يف دول اجمللـــس    ــات اإلنتـ ــن قطاعـ ــى أي مـ ــة  علـ ــوافر األدلـ ــرط تـ بشـ

 الكافية اليت تربر بدء التحقيق.
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 احمللي: املنتج املشابه  .4

نـتج حمـل التحقيـق    الـذي يتطـابق مـع امل    اخلليجـي  هو املنتج

هلــذا املنــتج   مطــابق  منــتج  و يف حــال عــدم وجــود   يف كــل النــواحي،  

يؤخــذ بــأي منــتج آخــر تكــون مواصــفاته وثيقــة الشــبة مبواصــفات أو    

 خصائص املنتج حمل التحقيق .

كانت مواصفات منتج مـا وثيقـة الشـبه     إذاوعند النظر فيما 

ــار ؤأن ت ميكــــن،  حمــــل التحقيــــق نــــتجاملمبواصــــفات  خــــذ يف االعتبــ

ــائص ا ــةخلصـ ــنيع  الفنيـ ــرق التصـ ــتخدمة   و طـ ــات املسـ والتكنولوجيـ

جوانب التسـويق والتوزيـع    و التصنيف اجلمركيواستخدام املنتج و

       و أية عوامل أخرى ذات صلة.للمنتج وأسعار املنتج أ

نسبة متثيل الصناعة اخلليجية الواجب توفرها لتقدديم   . 5 

 شكوى ضد اإلغراق 

أو من  اخلليجية يتوجب لتقديم الشكوى من جانب الصناعة

املؤسســات الشــاكية   أواملؤسســة  إنتــا ينــو  عنهــا أن يكــون جممــوع  

الـذي تنتجــه  املشـابه  املنـتج   إنتـا   إمجــاليمـن    01ميثـل أكثـر مـن    

مؤسسـات دول جملــس التعــاون الــيت أيـدت أو عارضــت الشــكوى. هــذا   
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وال جيوز بدء التحقيق حني ميثـل املنتجـون الـذين يؤيـدون الشـكوى      

الصـــناعة احملليـــة لـــدول  إنتـــا  إمجـــاليمـــن  20صـــراحة أقـــل مـــن 

 .شابهلس التعاون  من املنتج املجم

والبد من التأكيد علـى أن بعـض املؤسسـات الصـناعية ميكـن      

كــان  إذااســتبعادها مــن نســبة متثيــل صــناعة دول جملــس التعــاون   

مســتوردين للمنــتج املــدعى أنــه مغــرق أو عنــد    أنفســهماملنــتجني هــم 

 ارتباطهم باملؤسسات املوردة أو باملؤسسات األجنبية املصدرة. 
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 يلية الصناعة الواجب توفرها مثال لكيفية التحقق من نسبة متث

 احلالة األوىل:

الشركات 

 اخلليجية املنتجة

كمية 

 إنتاجها

 بالوحدة

 (باأللف)

نسبة املؤيدين مقارنة 

 باملؤيدين واملعارضني

نسبة املؤيدين 

 إمجاليمقارنة مع 

 اخلليجي اإلنتا 

املنتجون املؤيدون 

 للشكوى
31 

31÷ (31+0) 

= 77 % 

31÷ 37,0 

= 07 % 

املنتجون 

املعارضون 

 للشكوى

0 

من  أكثرحققت نسبة 

01 

 أكثرحققت نسبة 

املنتجون  20من 

 احملايدون
2,0 

 اإلنتا  إمجالي

 اخلليجي
37,0 
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  -احلالة الثانية:

الشركات 

 اخلليجية املنتجة

كمية 

 إنتاجها

 بالوحدة

 (باأللف)

نسبة املؤيدين مقارنة 

 باملؤيدين واملعارضني

نسبة املؤيدين 

 إمجاليمقارنة مع 

 اخلليجي اإلنتا 

املنتجون املؤيدون 

 للشكوى
0 

0 ÷ (0+0,0) 

= 30 % 

0÷ 32,0 

= 31 % 

املنتجون 

 املعارضون للشكوى
0,0 

مل تصل النسبة إىل 

01 

 أكثرحققت نسبة 

 20من 
 2 ملنتجون احملايدونا

 اإلنتا  إمجالي

 اخلليجي
32,0 

 

  



 
09 

 

اإلغراقضدالشكوىتقديممنوذج .6

 

ميكــن احلصـــول علـــى منـــوذ  تقــديم الشـــكاوى ضـــد اإلغـــراق   

ــن   ــرة مـ ــب مبا ـ ــة مكتـ ــة  األمانـ ــة ملكافحـ ــارة يف  الفنيـ ــات الضـ املمارسـ

أو االتصــال باجلهــات املعنيــة بشــئون   بــدول اجمللــس التجــارة الدوليــة

كمــا ميكــن حتميــل  ،  الصــناعة بكــل دولــة مــن دول جملــس التعــاون  

ألمانــة الفنيـــة   ملكتــب ا  آليــا عــرب املوقـــع االلكرتونــي    منــوذ  الشــكوى  

لـدول   جمللـس التعـاون  املمارسات الضارة يف التجـارة الدوليـة   ملكافحة 

 tsad.org-www.gcc اخلليج العربية

وي الشــكوى املقدمــة ملكتــب األمانــة الفنيــة ضــد   تــب أن حتجيــ

ــات    ــات     اإلغــراق علــى بيان ومعلومــات مؤيــدة مســتنديًا متكــن مــن إثب

حالــة اإلغـــراق والضـــرر والعالقـــة الســـببية بينهمـــا علـــى أن تتضـــمن  

 :البيانات املقدمة ما يلي 

التعريــف بــاملنتج موضــوع الشــكوى مــن خــالل بيــان خصائصــه   .أ 

 واستخداماته وبنده اجلمركي املنسق. إنتاجهالفنية وطرق 

http://www.gcc-tsad.org/
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وي علــــى وصــــفًا بيانــــات تفصــــيلية عــــن مقــــدم الشــــكوى حتتــــ .  

احمللـــي  للمنـــتج املشـــابه وحجـــم وقيمـــة إنتاجـــه مـــن اإلنتـــا        

 .اخلليجي للمنتج املشابه

ــاء املنــــتجني   .   ــ قائمــــة بأاــ ــاون املؤيــــدين  بــ دول جملــــس التعــ

 .متضمنة حجم وقيمة إنتاجهم للشكوى  واملعارضني

 موضوع الشكوى.قائمة بأااء دول املنشأ / املصدرة للمنتج  .د 

املنتجني / املصدرين األجانب املعروفني للمنـتج  قائمة بأااء  .ه 

موضوع الشكوى .

ــيني املعــــروفني للمنــــتج       .و  ــة بأاــــاء املســــتوردين اخلليجــ قائمــ

موضوع الشكوى .

ــتج      .ز  ــدير املنـ ــعر تصـ ــة وسـ ــة العاديـ ــن القيمـ ــات عـ ــديم معلومـ تقـ

اون موضــــــوع الشـــــــكوى إىل دول أو أحـــــــد دول جملـــــــس التعـــــــ 

 .والتسويات اخلاصة بكل منهما

 .واردات املدعى بإغراقهابيانات حول تطور حجم التقديم  .ح 

  .اردات على أسعار املنتج املشابهاثر الو .ط 

.دي الالحق على الصناعة اخلليجية األثر االقتصا .ي 
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رر الواقـع علـى   توضيح العالقة السببية بني اإلغـراق والضـ   .ك 

  الصناعة اخلليجية

: متى ترفض الشكوىثالثا

 

 

 -الشكوى يف احلاالت التالية:يرفض مكتب األمانة الفنية 

 . عدم استيفاء  روط املنتج املثيل.3

 . عدم استيفاء الشاكي لشرط نسبة متثيل الصناعة2

  اخلليجية.

وجود اإلغراق أو  عناملقدمة  ة البياناتقعدم كفاية ود. 1

 الضرر احلاصل على الشاكي.

املدعي بإغراقها ميكن أو الواردات  ضئيل . هام  اإلغراق3

 .جتاهلها

اإلغراقضدالتحقيق: رابعا

 

 . بدء التحقيق3

خطــار كافــة األطــراف املعنيــة إبمكتــب األمانــة الفنيــة  قــوم ي

بـالطرق الرايـة   بالتحقيق واملعروفني لديه وممثلي الدول املصدرة 

وبأسرع وقت ممكن بصورة من الـنص غـري السـري للشـكوى واإلعـالن      



 
11 

 

 االسـتبيانات التحقيـق ويقـوم املكتـب بإرسـال      تاخلاص ببـدء إجـراءا  

لألطــراف املعنيــة للوقــوف علــي حقيقــة حــدوث اإلغــراق والضــرر مــن  

 .عدمه

وحتليل كافة البيانات ملقدمة يشمل التحقيق فحص األدلة 

ــواردة يف  ــتبياناتالـــ ــة  االســـ ــن  املقدمـــ ــة  مـــ ــراف املعنيـــ ــع األطـــ مجيـــ

يانــات األخــرى ذات البالــواردات ذات األســعار املغرقــة و بــالتحقيق عــن

الصــلة بــالتحقيق بهــدف التأكــد مــن أّن اإلغــراق قــد ســبب ضــررا         

وللمكتـب  ، أو يهدد حبدوث ضرر مادي هلا اخلليجية لصناعة ماديًا ل

ــواردة يف      ــات الـــ ــات واملعلومـــ ــحة البيانـــ ــن صـــ ــد مـــ ــق يف  التأكـــ احلـــ

عــن طريــق إجــراء زيــارات التحقــق امليدانيــة ولألطــراف    االســتبيانات

 للدفاع عن مصاحلهم. استماعاملعنية حق طلب عقد جلسة 

ــاني   ــم البيــ ــر الكتيــــب ويعكــــس الرســ خمتلــــف  امللحــــق يف آخــ

املراحــل اإلجرائيــة والتوقيــت الــزمين الــذي ميــر بــه التحقيــق ضــد         

 ق .اإلغراق من تقديم الشكوى إىل فرض رسوم احلماية ضد اإلغرا
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 فرتة التحقيق ضد اإلغراق. 2

ــاري  نشــر     32يســتمر التحقيــق لفــرتة ال تتجــاوز      ــهرا مــن ت

، ألمانــة الفنيــةكتــب عــن بــدء التحقيــق بالنشــرة الرايــة مل  اإلعــالن

ميكن يف حاالت استثنائية مـد هـذه الفـرتة ملـدة أخـرى ال تتجـاوز يف       و

 .أ هر 7جمموعها 

 مكافحة اإلغراق تدابري .3

مكافحــــــة اإلغــــــراق يف الزيــــــادة يف الرســــــوم   تــــــدابريتتمثــــــل 

املعــين بــاإلغراق يف حــدود هــام    علــى املنــتجاملفروضــة اجلمركيــة 

ــتم ، ســلطة التحقيــق اإلغــراق الــذي حددتــه ســلفا     هــذه  حتصــيلوي

دول ختضــــع هلــــا كــــل واردات مجركــــي ونفــــذ أول مالرســــوم عنــــد 

املنتجـة  األجنبيـة  الشـركات  من  بالتحقيقاملنتج املعين اجمللس من 

يســبب  الــذي  الــيت أثبــت التحقيــق أنهــا متــارس اإلغــراق      / املصــدرة

بشـكل  مكافحـة اإلغـراق   تـدابري   تفـرض و ، ضررًا للصناعة اخلليجيـة 

 .مؤقت أو نهائي
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 املؤقتة: تدابريال .أ 

ــذ        ــة نقديـــة أو       تأخـ ــم مجركـــي مؤقـــت أو وديعـ ــكل رسـ  ـ

ــادل ت ات ضــــمان ســــند ــاوز هــــام   المقــــدار عــ ــراق يتجــ اإلغــ

ــدئي،   احمل ــر املبـ ــا للتقريـ ــا وفقـ ــهاويشـــرتط ســـو  مؤقتـ  لفرضـ

تسـري الرســوم  . مـن بـدء التحقيـق    األقـل علـى  يومـا   71مضـي  

، أ هر قابلـة للتمديـد بشـهرين آخـرين     3 إىلملدة تصل املؤقتة 

بناء على طلب مصدرين ميثلون نسبة هامة مـن جتـارة املنـتج    

ــب       ــل مكتـ ــن قبـ ــم مـ ــعار هـ ــد إ ـ ــهم عنـ ــدم اعرتاضـ املعـــين أو عـ

  .األمانة الفنية 

 النهائية: تدابريال .ب 

 علــى تأخــذ  ــكل رســوم مجركيــة وتفــرض تلــك الرســوم       

 لصـناعة لماديا  ًاضرر حدوث يف تتسببواليت  غرقةامل الواردات

إلقامــة صــناعة   ماديــة إعاقــة تهديــد بالضــرر أو   أو اخلليجيــة

 ين الـذين قـدموا   املصـدر  واردات ذلـك  مـن  وُيسـتثنى  ،خليجية

 . سعريه تعهدات

تزيـد مــدة الرسـوم النهائيــة ملكافحـة اإلغــراق عـن  ــس      ال    

ــها   ــاري  فرضـ ــن تـ ــدأ مـ ــنوات تبـ ــر   ، سـ ــة آخـ ــاري  نتيجـ ــن تـ أو مـ

املدة ومشل كل من حتقيق مراجعة مت فتحه قبل نهاية هذه 
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ــل  ــراق والضـــــرر  وتوصـــ ــذه  إىل عنصـــــري اإلغـــ أن انقضـــــاء هـــ

  .التدابري ميكن أن يؤدي إىل استمرار أو تكرار اإلغراق والضرر

 

 لسعرياالتعهد  .4

جيــوز وقــف أو إنهــاء إجــراءات التحقيــق بــدون فــرض تــدابري   

مكافحة إغراق عنـد تقـديم تعهـدات سـعريه طوعيـة مرضـية مـن قبـل         

املصــدرين حبيــث تــؤدي إىل إزالــة ااثــار الضــارة لهغــراق وتأخــذ هــذه   

 التالية :ـ اإل كالالتعهدات احد 

التـــــزام املصـــــدر بالزيـــــادة يف أســـــعار صـــــادراته  ـــــو الـــــدول  .أ 

من املنتج حمل التحقيق مبـا يكفـي إلزالـة هـام       األعضاء 

 اإلغراق .

التزام املصدر بوقف صادرته من املنتج حمل التحقيـق  ـو    .  

 بأسعار مغرقة . الدول األعضاء

اســــتكمال يف حــــال قبــــل التعهــــد الســــعر ي وطلــــب املصــــدر      

أن موقفــه ســـليم ويريـــد مــن التحقيـــق أن يثبـــت    التحقيــق العتقـــاده 

قـرر مكتـب األمانـة     يف حـال  أوذلك حتى يـتم إلغـاء التعهـد السـعري     

 -احلال: هففي هذ استكمال التحقيق الفنية
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ي العمـل  ينتهـ ، صدر قرار سليب بشأن اإلغراق أو الضـرر  إذا .أ 

تلقائيا بالتعهد السعري.

يلـزم املصـدر   إذا صدر قرار اجيابي بوجـود اإلغـراق والضـرر     .  

.قدمههد السعري الذي عباالستمرار بالوفاء بالت

إنهاء التحقيق بدون فرض تدابري مكافحة اإلغراق: -5

تتم التوصية بإنهاء للتحقيق بدون فـرض تـدابري يف احلـاالت    

 التالية:

سحب الشكوى من قبل مقدم الشكوى .أ 

توصل نتائج التحقيق إىل أنه ال يوجـد أدلـة كافيـة عـن      .  

الضرر أو وجود عالقة سببية بينهما. أو اإلغراقوجود 

( مــن 2إذا تــبني أن هــام  اإلغــراق ضــئيل أي أقــل مــن )  .  

سعر التصدير

حمل التحقيق ميكن جتاهلها اي  املغرقةالواردات  حجم .د 

مــن امجــالي واردات دول اجمللــس مــن املنــتج     1أقــل مــن  

حمل التحقيق.
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 والتقليد خامسا : االغراق والغش التجاري

ال ينطبـق قـانون مكافحـة اإلغــراق  علـى السـلع املسـتوردة هــل       

هي مغشو ة أو مقلـدة ، وإمنـا ينطبـق عليهـا يف  األحـوال الـيت يكـون        

فيها سعر تصدير السلعة اقل من قيمتها العادية ، أما فيما خيص أن 

السلعة مغشو ة أو مقلدة أو خمالفة للمواصفات واملقـاييس فهنـاك   

 ك الظواهر .قوانني خاصة تعاجل تل
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 مكافحة اإلغراق حتقيق إجراءات

  
 مقدم الشكوى

لشصداع  الخليجيجد ا  ا(1تصدر الشكدى عا د ا• 

لتحددددددددددددددددددع ا(3غددددددددددددددددددة الش يددددددددددددددددددع  ا لشصدددددددددددددددددداع  ا  ا(2

لشدددددددددددددددددددددد  ل ل الملكددددددددددددددددددددددة  ا  دددددددددددددددددددددد ا(4لملا يدددددددددددددددددددددد  ا  ا

 .لشلجا الشرلئم ( 5لشقطع ع ا  

مكتب األمانة الفنية ملكافحة  

 املمارسات الضارة يف التجارة الدولية

  لس الشكى عا إ رل اتقةيةامبرئيا• 

 .ي ما ملا30فيا تر االات يع  ا

 قبول الشكوى

إ دددددح ا دددددد االش حقجدددددةاملعشبكددددددة الشةسدددددمج املى دددددد ا. 1

 يدددعما مدددلامددد اتدددع ي الشقدددةل اا10ألامعنددد الشةاجددد ا دددح ا

 .                         الاييعبيالشرلئم لشلجا ا

إشدددددطع األاادددددةل الملطاجددددد ا ممة ددددديالشدددددر  الملصدددددر  ا. 2

ملص   ام الشكى عالشغ دراسدةي ا وصد   امد اإ دح ا

 .لشبكة الشةسمج 

ت ججددددددددددددددةالسدددددددددددددد  جع األاسدددددددددددددد ي اش اددددددددددددددةل الملطاجدددددددددددددد ا. 3

يدد مامدد اتددع ي ا40 لسدد حمالشددة ا ددح امددر االات يددع  ا

إ سدددددددعشأعاشأددددددددلا  اشيمةددددددددلالشرملي مع ددددددد  الملط مددددددددراشبيددددددددرا

 يددعماإفددع ج جاتح دد ا10لش صددريةجيي  الش مريددراملدددا

 . يعمام اتع ي اإ سعشةا7لشةتر ابطرامض  ا

 تقرير أولي

 اللجنة الدائمة 

يصدددددر امى ددددد األامعنددددد الشةاجددددد ا• 

تقةيددددةا  يدددديا ية ددددئاشلجادددد الشرلئمدددد ا

 .ي ما180 ح ا تر االات يع  ا

ييددددددددد  ااشلجاددددددددد الشرلئمددددددددد ا دددددددددة ا• 

 ي ما200ترلمل رامؤق  االات يع  ا

يدد مامدد اة عيدد الش ددرلمل رالملؤق دد جااااااا30شلجادد الش  ل يدد اقبددلاتة ددئالشلجادد الشرلئمدد ان ددعئرالش قةيددةالشا ددعئياإيدد ال• 

 . شأةاإفع ج ا6شأةا يي  الش مريراملدداا12    اكلاحع االات يع  ا تر الش حقجةا

 .يبكةالشقةل الشا عئيافيالخجةير الشةسمج اش معن الشةاج ا ي لاإ طع الشكعكي•

ا4فددياحددع ا  ان جيدد الش حقجددةاإييعملجدد جانط مددرالشلجادد الش  ل يدد ا ددة الش ددرلمل رالشا عئجدد املمددر االات يددع  ا• 

 سا ل جا

 .فياحع ا  ان جي الش حجقجةاسيبج جاتة الش رلمل رالملؤق  الملحصي اإي ا ل طي ع• 

 رفض الشكوى

  ايام عمل  7خالل   اعالم الشاكي

 من تاري  القرار
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