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املواسري واألنابيب غري   بدء حتقيق مكافحة االغراق ضد واردات دول اجمللس من منتج 
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من  الواردات  ضد  اإلغراق  مكافحة  تحقيق  -بدء 
المصنوعة  الملوحة  غير  واألنابيب  المواسير 
من حديد أو صلب من األنواع المستعملة في 
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تصدر مبوجب القانون )النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري 
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التجارة الدولية لدول جملس التعاون
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املقدمــــــة

أهداف  مع  وانسجامًا  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األساسية  األهداف  من  انطالقًا 
الدول  بين  اقتصادي  تكامل  لتحقيق  والمتطلعة  المجلس  لدول  الموحدة  اإلقتصادية  اإلتفاقية 
األعضاء، وألهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، أصبح 
من الضروري قيام دول المجلس باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صناعاتها من الممارسات الضارة 
في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول األعضاء والتي تسبب ضرر للصناعة الخليجية 

أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.
واستناداً إلى أحكام القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
 86 للمادة  واستناداً  )المعدل(،  التنفيذية  العربية والئحته  الخليج  لدول  التعاون  لدول مجلس 
من الالئحة التنفيذية للقانون الموحد، والتي تنص على أن يصدر مكتب األمانة الفنية لمكافحة 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية نشرة رسمية ينشر فيها كل ما نص القانون )النظام( 
والالئحة التنفيذية على نشره، وبناء عليه يسر مكتب األمانة الفنية إصدار العدد الحادي عشر 

من النشرة الرسمية.
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األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 

مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية 

إعالن 

العدد  )11( تاريخ 25 أبريل 2017م 

الواردات من املواسري واألنابيب غري امللحومة من  بشأن بدء حتقيق مكافحة اإلغراق ضد 
حديد أو صلب من األنواع املستعملة يف التنقيب عن النفط/الزيت أو الغاز الطبيعي ونقله 

املصنوعة بقطر خارجي ال يتجاوز 16 بوصة )406.4 ملم( 
ذات منشأ أو املصدرة من مجهورية الصني الشعبية

باالستناد إلى القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )المعدل( والئحته التنفيذية، واستنادا إلى قرار 
اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون )اللجنة 
الدائمة( رقم )2/7غ/2017( بشأن الموافقة على قبول الشكوى وبدء التحقيق، فإن مكتب األمانة 
الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية باألمانة العامة لدول مجلس التعاون 
ضد  اإلغراق  مكافحة  تحقيق  بدء  عن  يعلن  الفنية(  األمانة  )مكتب  العربية  الخليج  لدول 
الواردات من المواسير واألنابيب غير الملحومة من حديد او صلب من األنواع المستعملة 
في التنقيب عن النفط/الزيت أو الغاز الطبيعي ونقله المصنوعة بقطر خارجي ال يتجاوز 
)المنتج محل  الشعبية  الصين  المصدرة من جمهورية  أو  ذات منشأ  )406.4 ملم(  16 بوصة 
التحقيق( وذلك من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالنشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة 

الممارسات الضارة في التجارة الدولية )النشرة الرسمية( وفقًا لما يلي: 

1. الشكوى: 
بتاريخ 02 فبراير 2017م  تلقى مكتب األمانة الفنية شكوى مؤيدة مستنديًا من الصناعة 
أن  الالئحة، تدعي فيها  الثانية من  المادة  )2( من  الفقرة  الشاكية طبقًا ألحكام  الخليجية 
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الواردات من المنتج محل التحقيق، ترد إلى  السوق الخليجية بأسعار مغرقة وألحقت ضرراً 
ماديًا بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة. 

الصناعة اخلليجية:   .2
الشركة الشاكية هي شركة الجبيل لخدمات الطاقة )جسكو( بالمملكة العربية السعودية، 
وتؤيدها شركة أرسيلور ميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل بالمملكة العربية السعودية وفقًا 

ألحكام المادة السادسة )الفقرة1( من الالئحة التنفيذية. 

املنتج حمل التحقيق:   .3
مواسير وأنابيب غير ملحومة من حديد أو صلب من األنواع المستعملة في التنقيب عن 
النفط/الزيت أو الغاز الطبيعي ونقله والمصنوعة بقطر خارجي ال يتجاوز 16 بوصة )406.4 

ملم( وفقًا لمواصفات معهد النفط األمريكي )API( والمواصفات المثيلة األخرى. 
يندرج المنتج محل التحقيق  تحت  البنود التالية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول 

مجلس التعاون: من البنود )73041900( ، )73042900(

املنتج اخلليجي املشابه:   .4
مواسير وأنابيب غير ملحومة من حديد أو صلب من األنواع المستعملة في التنقيب عن 
النفط/الزيت أو الغاز الطبيعي ونقله والمصنوعة بقطر خارجي ال يتجاوز 16 بوصة )406.4 

ملم( وفقًا لمواصفات معهد النفط األمريكي )API( والمواصفات المثيلة األخرى. 

االدعاء باإلغراق:   .5
محل  المنتج  تصدير  سعر  مقارنة  على  باإلغراق  ادعائها  في  الشاكية  الصناعة  استندت 
العادية  القيمة  مع  الشعبية  الصين  الخليجية من جمهورية  السوق  إلى  المستورد  التحقيق 
المقدرة للمنتج المشابه داخل السوق المحلي بجمهورية الصين الشعبية عند نفس المستوى 

التجاري، واسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق ال يمكن إغفاله. 

االدعاء بالضرر:   .6
المنتج  المدعى بإغراقها من  الواردات  الشاكية أن هناك زيادة في حجم  الصناعة  ادعت 
محل التحقيق ترد من جمهورية الصين الشعبية بصورة مطلقة وبالنسبة لإلنتاج المحلي 
وتزيد عن )3%( من إجمالي الواردات من كافة دول العالم مما ألحق ضرراً ماديًا بالصناعة 

الخليجية تمثلت مظاهره فيما يلي: 
انخفاض حجم اإلنتاج؛  

انخفاض نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية المتاحة؛  



   النشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحةالممارسات الضارة في التجارة الدولية  عدد )11( 

- 7 -

انخفاض اسعار البيع ومنعها من الزيادة؛  
وجود فرق سعري بين المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق؛  

انخفاض الحصة السوقية؛  
انخفاض صافي الربح وتحقيق خسائر؛  

انخفاض عدد العمالة واألجور وإنتاجية العامل؛  
انخفاض التدفقات النقدية؛  

انخفاض مؤشر العائد على االستثمار وعدم القدرة على زيادة رأس المال؛  
عدم القدرة على النمو.   

اإلجراءات:   .7
الشكوى،  في  وردت  التي  البيانات  وكفاية  دقة  مدى  فحص  الفنية  األمانة  مكتب  تولى 
التقرير  على  بناًء  والتي قررت  الدائمة  اللجنة  على  تم عرضه  مبدئي  تقرير  بإعداد  وقام 
مكافحة  تحقيق  بدء  على  بالموافقة  الفنية  األمانة  مكتب  قبل  من  إليها  المرفوع  المبدئي 
اإلغراق ضد الواردات من المنتج محل التحقيق ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين 
الشعبية واإلعالن في النشرة الرسمية وفقًا للمادة 9 من الالئحة التنفيذية وذلك لتحديد 
ما إذا كانت الواردات المشار إليها من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة إلى السوق 
الخليجية وتسبب ضرراً ماديًا للصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة واتخاذ إجراءات بشأنها، 
في  الشروع  قبل  الشكوى وذلك  بتلقي  بالرياض   الشعبية  الصين  إخطار سفارة  تم  كما 

إجراءات التحقيق. 

فرتة التحقيق واجلدول الزمني للتحقيق:   .8
فترة التحقيق في جانب اإلغراق من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2016م.   -

فترة التحقيق في جانب الضرر هي السنوات الميالدية من 2013م حتى 2016م.  -
استناداً إلى المادة 23 من الالئحة التنفيذية يتم االنتهاء من التحقيق خالل فترة ال تتجاوز 
اثني عشر شهراً من تاريخ نشر اإلعالن بالنشرة الرسمية ويجوز تمديد مدة التحقيق في 

حاالت استثنائية لفترة أقصاها 6 أشهر. 

االستبيانات ومجع املعلومات:   .9
من أجل الحصول على المعلومات الضرورية فإن مكتب األمانة الفنية سوف يقوم بإرسال 
خالل  من  المعروفين  )وغير  المعروفين  األجانب  والمصدرين  المنتجين  إلى  االستبيانات 

سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرياض(. 
للمنتج  المعروفين  الخليجية والمستوردين  الصناعة  إلى  االستبيانات  إرسال  كما سيتم 
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محل التحقيق، على أنه يتعين على األطراف غير المعروفة لمكتب األمانة الفنية من المنتجين 
والمصدرين األجانب ومستوردي المنتج محل التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم لمكتب األمانة 
الفنية للحصول على نسخة من االستبيانات وذلك في غضون 21 يومًا من تاريخ نشر اإلعالن 

بالنشرة الرسمية حتى يتمكنوا من تقديم ردودهم في التوقيتات الزمنية المحددة. 
تقديم  في  االلتزام  المصلحة  أو  العالقة  ذوي  المعنية  األطراف  على كافة  يتعين  كما 
الفنية في مدة ال تتجاوز 40  الردود على االستبيانات بشكل كامل وواضح لمكتب األمانة 
يومًا من تاريخ إرسالها لهم أو للممثل الدبلوماسي المعتمد لجمهورية الصين الشعبية وذلك 

وفقًا ألحكام المادة 12 من الالئحة التنفيذية. 

10. أسلوب العينة: 
وفقًا للمادة 13 من الالئحة فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة سواء في حالة 

وجود عدد كبير من األطراف المعنية أو من المنتج محل التحقيق. 

أ - استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمصدرين/املنتجني األجانب:
في حالة لجوء  مكتب األمانة الفنية إلى أسلوب العينة، فإن جميع المنتجين/المصدرين 
األجانب أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون باالتصال بمكتب األمانة الفنية وتقديم 
المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وفقـًا للمرفق رقم )1( وذلك خالل 21 

يومـًا من تاريخ نشر اإلعالن بالنشرة الرسمية.

يمكن  الذي  الشخص  واسم  والفاكس  والهاتف  االلكتروني  والبريد  والعنوان  االسم   
االتصال به؛ 

تقوم  الذي  التحقيق  محل  للمنتج  بالنسبة  وذلك  والقيمة  المتري  بالطن  المبيعات   
الشركة المعنية بتصديره إلى دول مجلس التعاون خالل الفترة من 1 يناير حتى 31 

ديسمبر 2016م؛
المبيعات بالطن المتري والقيمة بالنسبة للمنتج محل التحقيق الذي تقوم الشركة   
المعنية ببيعه في السوق المحلي الصيني خالل الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 

2016م؛ 
األنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج محل التحقيق؛  

األسماء واألنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية المرتبطة والتي تقوم باإلنتاج   
أو البيع )تصدير أو بيع بالسوق محلي( وذلك بالنسبة للمنتج محل التحقيق؛
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أي معلومات أخرى ذات صلة والتي من شأنها مساعدة مكتب األمانة الفنية في عملية   
اختيار العينة.

وبتقديم كافة البيانات المشار إليها فهذا يعني موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها 
على  الرد  ضمنـًا  يقتضي  هذا  فإن  العينة  من  كجزء  الشركة  اختيار  تم  ما  وإذا  العينة، 
في  رغبتها  عدم  عن  الشركة  عبرت  ما  وإذا  الميدانية،  التحقق  زيارة  وقبول  االستبيانات 

إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع مكتب األمانة الفنية.
للحصول على المعلومات التي تعد ضرورية الختيار العينة بالنسبة للمصدرين/المنتجين 
األجانب، فإنه يجوز لمكتب األمانة الفنية االتصال بأي اتحادات معروفة للمصدرين/المنتجين 

في  جمهورية الصين الشعبية. 

ب - استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمستوردين:
في حالة لجوء  مكتب األمانة الفنية إلى أسلوب العينة ، فإن جميع المستوردين أو من 
المعلومات  الفنية وتقديم  األمانة  بمكتب  باالتصال  القانونية مطالبون  الناحية  يمثلهم من 
التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وفقـًا للمرفق رقم )2( وذلك خالل 21 يومـًا من 

تاريخ نشر اإلعالن بالنشرة الرسمية:
يمكن  الذي  الشخص  واسم  والفاكس  والهاتف  االلكتروني  والبريد  والعنوان  االسم   

االتصال به؛
إجمالي كمية المبيعات بالطن المتري والقيمة من المنتج محل التحقيق داخل السوق   

الخليجية خالل الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2016م ؛
أنشطة الشركة فيما يخص المنتج محل التحقيق؛  

حجم الواردات بالطن المتري والقيمة بالريال السعودي او بالعملة المحلية التي قامت   
الشركة باستيرادها ألغراض إعادة البيع داخل السوق الخليجية خالل الفترة من 1 

يناير حتى 31 ديسمبر 2016م ؛
أسماء وأنشطة جميع الشركات المعنية المرتبطة والتي تقوم باإلنتاج أو البيع وذلك   

بالنسبة للمنتج محل التحقيق.
أي معلومات أخرى ذات صلة والتي من شأنها مساعدة مكتب األمانة الفنية في عملية   

اختيار العينة.
وبتقديم جميع المعلومات المشار إليها فهذا يعني موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها 
العينة، إذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا سوف يقتضي الرد على االستبيانات 
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وقبول زيارة التحقق الميدانية، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها في إمكانية أن تشملها 
العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع مكتب األمانة الفنية.

فإنه  للمستوردين،  بالنسبة  العينة  تعد ضرورية الختيار  التي  المعلومات  للحصول على 
يجوز لمكتب األمانة الفنية االتصال بأي اتحادات معروفة للمستوردين.

ج - االختيار النهائي للعينات:
جميع األطراف ذوي المصلحة أو العالقة التي ترغب في تقديم أي معلومات ذات صلة فيما 

يخص اختيار العينات يجب أن يتم خالل الفترة الزمنية المحددة. 
ويعتزم مكتب األمانة الفنية أن يقوم باالختيار النهائي للعينات بعد التشاور مع األطراف 

ذوي المصلحة التي أبدت استعدادها ألن تشملها العينة.
يجب على الشركات التي تشملها العينة أن ترسل الردود على قائمة األسئلة خالل الفترة 

الزمنية المحددة في هذا اإلعالن كما يجب عليها أن تتعاون مع مكتب األمانة الفنية.
وفي حالة عدم وجود تعاون كاٍف، فيجوز لمكتب األمانة الفنية أن يستند في نتائجه على 

أفضل البيانات المتاحة.

11. جلسات االستماع
طبقًا ألحكام المادة )14( من الالئحة فانه يجوز لكافة األطراف ذوي المصلحة عقد جلسات 
استماع مع مكتب األمانة الفنية  بهدف عرض آرائهم وتقديم حججهم أو أي معلومات أخرى 
شريطة تقديم طلب كتابي لمكتب األمانة الفنية يتضمن األسباب المحددة لطلب االستماع 

خالل مدة ال تتجاوز 30 يومـًا من تاريخ هذا اإلعالن بالنشرة الرسمية .

12. زيارات التحقق امليدانية
طبقـًا ألحكام المادة )18( من الالئحة يجوز لمكتب األمانة الفنية القيام بزيارات ميدانية 
للشركات المعنية داخل الدولة المعنية أو داخل دول مجلس التعاون للتحقق من المعلومات 
المقدمة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها 

التحقيق. 

13. عدم التعاون
في األحوال التي ال يتم فيها تقديم المعلومات الالزمة في المدد المحددة أو تمت إعاقة 
سير التحقيق بأي شكل من األشكال، يجوز إصدار تحديدات إيجابية أو سلبية استنادا للبيانات 

المتاحة، وفقا للمادة 26 من الالئحة التنفيذية.
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التي يتبين فيها قيام أي طرف ذو مصلحة بتقديم بيانات مغلوطة أو غير  في األحوال 
صحيحة، يتم استبعادها و يجوز االعتماد على البيانات المتاحة.

14. امللف العام
يتيح مكتب األمانة الفنية أثناء فترة التحقيق كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة 
المعلومات  هذه  وتتاح  العام  ملفها  المصلحة وذلك من خالل  ذوي  األطراف  تقدمها  التي 

لكافة األطراف ذوي المصلحة بمقر مكتب األمانة الفنية بالرياض.

15. طريقة تقديم املعلومات
المراسالت  وكل  الفنية،  األمانة  مكتب  الى  تقدم  بالتحقيق  الصلة  ذات  المعلومات  كل 
والطلبات الالزم القيام بها من قبل األطراف ذوي المصلحة يجب أن تقدم كتابة وإلكترونيا، 
الهاتف  االلكتروني،  البريد  العنوان،  االسم،  على  وجوبا  تنص  و  ممكنـًا،  ذلك  كلما كان 
والفاكس للطرف ذو المصلحة.كل المراسالت الكتابية، بما في ذلك المعلومات المطلوبة 
ذوي  األطراف  قبل  من  المقدمة  والخطابات  االستبيانات  على  واالجابات  االعالن  هذا  في 
المصلحة على أساس السرية يجب أن تتضمن عبارة:« سري« ويجب أن تكون مرفقة بصورة 
غير سرية تتضمن عبارة »غير سري«، على أن يكتب ملخص لجوهر البيانات السرية يكون 
السرية فإنه يلزم  البيانات  القدرة على تلخيص  البيانات وفي حال عدم  كافي لفهم تلك 

كتابة مبرر لذلك وفقًا ألحكام المادة 19 من الالئحة التنفيذية.
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تتم مراسلة مكتب األمانة الفنية على العنوان التالي:
األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية

صندوق بريد - 7153 الرمز 11462
الهاتف: 966112551399   -  966112551388 +

الفاكس : 966112810093 +  
tsad@gccsg.org :البريد االلكتروني
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اسم الشركة

العنوان

نشاط الشركة  فيما يتعلق بالمنتج محل التحقيق

مسئول االتصال

البريد اإللكتروني

الهاتف

الفاكس

اسم الشركات المرتبطة

المعنية  الشركات  لجميع  المحددة  واألنشطة  األسماء 
المرتبطة والتي تقوم بإنتاج أو بيع المنتج محل التحقيق

مرفق 1
بيانات اختبار العينة اخلاصة باملنتجني / املصدرين جبمهورية الصني الشعبية

أ . بيانات الشركة

الدولةالبيان
وزن

)طن متري(
قيمة

)حدد العملة(

مبيعات التصدير من 
المنتج محل التحقيق

المملكة العربية السعودية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

دولة قطر

مملكة البحرين

اإلجمالي

إجمالي المبيعات 
المحلية من المنتج 

محل التحقيق

السوق المحلي لجمهورية
 الصين الشعبية

أضف خانة أخرى كلما كان ذلك ضروريًا

ب. حجم المبيعات من المنتج محل التحقيق 
خالل الفترة من )1 يناير حتى 31 ديسمبر 2016م(

)1(  هذا البيان ألغراض اختيار العينة، وكافة البيانات المذكورة به ستعامل بسرية تامة من قبل مكتب األمانة الفنية وفقًا ألحكام المادة 
12 من القانون الخليجي الموحد والئحته التنفيذية )المعدل(.
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اسم الشركة

أنشطة الشركة فيما يخص المنتج محل التحقيق.

الدولة العضو

العنوان

مسئول االتصال

البريد اإللكتروني

الهاتف

الفاكس

اسم الشركات المرتبطة

أسماء وأنشطة الشركات المعنية المرتبطة والتي تقوم 
بإنتاج أو بيع المنتج محل التحقيق

مرفق 2
بيانات اختبار العينة اخلاصة باملستوردين بدول جملس التعاون

أ . بيانات الشركة

ب -حجم الواردات والمبيعات من المنتج محل التحقيق 
خالل الفترة من )1 يناير حتى 31 ديسمبر 2016م(

وزنبيان
)طن متري(

القيمة
)حدد العملة(

إجمالي المبيعات داخل السوق الخليجية

إجمالي الواردات داخل السوق الخليجية

أضف خانة أخرى كلما كان ذلك ضروريًا

)2(هذا البيان ألغراض اختيار العينة، وكافة البيانات المذكورة به ستعامل بسرية تامة من قبل سلطة التحقيق وفقًا ألحكام المادة 12 من 
القانون الخليجي الموحد والئحته التنفيذية )المعدل(.


