
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية  
 األمانة العامة 

   2020  مايو 14الموافق:                          هـ           1441 رمضان 21التاريخ:                                 (                         28العدد )

 

مانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية ملكتب األ  

مانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون نشرة رمسية يصدرها مكتب األ ˇ

القانون )النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بمبوج ˇ

( والئحته التنفيذية  

 يف هذا العدد

ببككااففةة  أأننووااععهه،،  مبمباا  ففييهه    اامسمسننتت  مماائئييففررضض  ررسسوومم  ننههاائئييةة  ململككااففححةة  ااإلإلغغررااقق  ععللىى  ووااررددااتت  ددوولل  ااجملجملللسس  ممنن  ممننتتجج  
  ااإلإلمسمسننتت  ااململككتتلل  غغريري  ااململططححوونن  ااململسسممىى  ككللننككرر،،  ووإإنن  ككااننتت  ممللووننةة..

  ذذااتت  ممننششأأ  أأوو  ااململصصددررةة  ممنن  ااجلجلممههووررييةة  ااإلإلسسالالممييةة  ااإلإلييررااننييةة  

 

  )نشرة إلكرتونية(

ˇ
ˇ

ˇ)نشرة إلكرتونية(

ˇ
 

ˇرسوم االشرتاك

ريال سعودي أو ما يعادهلا 100سعر النسخة  ˇ

ريال سعودي أو ما يعادهلا 500اإلشرتاك السنوي  ˇ

 

مانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية  النشرة الرسمية لمكتب األ  
 جميع الحقوق محفوظة
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GCC-Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices in International Trade 

This Official Gazette is issued by the GCC - Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices 
in International Trade in accordance with GCC Common Law of Anti-Dumping, Countervailing 

Measures and Safeguards, and its Regulation 

In this Edition (NON-OFFICIAL TRANSLATION) 

The Imposition of Definitive Anti-Dumping Duties on Imports of Portland Cement, Aluminous 
Cement, Slag Cement, Supersulphate Cement, and Similar Hydraulic Cement, Whether or not 

Colored or in the Form of Clinkers. 
 (Originating in or exported from the Islamic Republic of Iran) 

 
(Electronic Copy) 

 

Subscription Fees  

Single Edition: 100 SAR or its equivalent. 

 Yearly Subscription: 500 SAR or its equivalent 

The Official Gazette for the GCC- Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices in 
International Trade 

All Propriety Rights Are Reserved 

 
 






