مرســــوم سلطانــــي
رقــم 0202/02
بإصـدار القانـون الموحـد لمكافحـة اإلغـراق
والتدابيـر التعويضيـة والوقائيـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج
العربيـة
سلطـان عمـان
نحـن قابـوس بـن سعيـد
بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم ، 69/020
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 96/0
وعلى المرسوم السلطاني رقم  0229/96بتطبيق القانون الموحد
لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 0222/90
وعلى قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر فـي الدورة ( )90الحادية والثالثين المنعقدة فـي دولة
اإلمارات العربية المتحدة خالل شهر ديسمبر 0202م بتعديــل
القانـــون الموحـــد لمكافحـــة اإلغـــراق والتدابيـر التعويضيــة
والوقائية لـدول مجلـس التعــــاون ،
وبعد العرض على مجلس عمان ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى
يعمل بأحكام القانون الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق .
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية .
صـدر فـي  2 :مـن شعبـــــــــــــان سنــة 9930هـ
الموافــق  03 :مـن مايــــــــــــــــــو سنــة 2020م
قابوس بن سعيد
ســـلطــان عـمـــان

القانـون الموحـد لمكافحـة اإلغـراق
والتدابيـر التعويضيـة والوقائيـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة
المــادة

)(1

الهــدف والنطــاق
يهــدف هـــذا القانـــون إلــى تمكيــن دول المجلــس مــن اتخــاذ التدابيــر الالزمــة ضــد
اإلغــراق والدعـــم والزيـــادة فـي الـــواردات التــي يترتـــب عنهـــا ضـــرر ألي صناعـــة
خليجيـــة  ،ويســري على الممارسات الضــارة فـي التجارة الدولية الموجهــة إلــى دول
المجلــس مـن غيــر الــدول األعضاء.
المــادة

)(2

التعــاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص
خالف ذلك:

المجلــــس:
مجلس التعاون لدول الخليج
الــدول

األعضــاء:

الدول األعضاء فـي
اللجنــة

العربية.

الوزاريــة:

المجلس.

لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول
لجنـة التعـاون المالـي

واالقتصـادي:

اللجنة المشكلة من وزراء المالية واالقتصاد بدول
اللجنـــة

المجلس.

المجلس.

الدائمــة:

لجنة مكافحة الممارسات الضارة فـي التجارة الدولية لدول
مكتــب األمانــة

المجلس.

الفنيــة:

مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة فـي التجارة الدولية لدول
الهيئـــة

المجلس.

القضائيـــة:

الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب االتفاقية االقتصادية لدول

المجلس.

القانــــون:

القانون الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.

:

الالئحــة التنفيذيــة

الالئحة التنفيذية الصادرة تطبيقا ألحكام هذا
النظــام

الداخلــي:

هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات إصدار
النشــرة

القانون.
قراراتها.

الرسميــة:

النشرة التي يصدرها مكتب األمانة الفنية.
الممارسـات الضـارة فـي التجـارة الدوليـة:
ممارسات اإلغراق والدعم والزيادة فـي

الواردات.

اإلغــــراق:

تصديــر منتــج مــا إلــى دول المجلــس بسعـر تصديــر أقــل مـن قيمتـه العاديـة للمنتـج
المشابـه فـي بلد التصدير فـي مجرى التجارة العادية.

الدعــــم:

مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يدعم الدخل أو األسعار وفقا
للتعريف الوارد فـي المــادة ) (16من اتفاقية الجات 4991م  ،مقدمة من حكومة دولة
المنشأ أو من هيئة عامة بها  ،ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي

الدعم.

التدابيـــر:
تدابير مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والتدابير

اإلغــراق:

الوقائية.

تدابيــر مكافحــة
التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا لمواجهــة حــاالت اإلغــراق وفقــا للشــروط المنصــوص عليها

التنفيذيــة.

فـــي هــذا القانــون والئحتــه

التعويضيــة:

التدابيــر
التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا لمواجهــة الدعــم المخصــص وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا
فـي هذا القانون والئحته التنفيذية.

الوقائيــة:

التدابيــر
التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة فـي الواردات وفقا للشروط المنصوص عليها فـي هذا
القانون والئحته التنفيذية.

النهائيــة:

التدابيــر
التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد االنتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية
نهائية وفقا للشروط المنصوص عليها فـي هذا القانون والئحته التنفيذية.

المؤقتــة:

التدابيــر
التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفة وقتية خالل فترة التحقيق  ،وعند التوصل إلى نتائـج
إيجابيـــة مؤقتة وفقـا للشروط المنصـوص عليها فـي هـذا القانـون والئحته التنفيذيـة.

الشكـــوى:
طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا

الغرض.

الخليجيــة:

الصناعــة
مجموع المنتجين فـي دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبــة
كبيـــرة من إجمالي اإلنتـاج الخليجـــي مـن هــذه المنتجــات  .ويقصــد بالصناعــة الخليجيـــة
فـي تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين فـي دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر ،
أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة
من اإلنتاج الخليجي من هذا المنتج.

المصلحــة:

األطــراف ذوو العالقــة أو
المصدر أو المنتج األجنبي أو
محـل التحقيــق فـي مدخالتهــم
المستهلكين أو تحمي مصالحهم
أخرى يتبين أنها ذات مصلحة
الســوق

المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج
الصناعيــة  ،أو الهيئــات الحكوميــة أو الخاصــة التــي تمثــل
أو حكومات البلد المصدر  ،أو أي أطراف محلية أو أجنبية
فـي المنتج محل التحقيق.

الخليجيــة:

إجمالي أسواق الدول األعضاء فـي
المــادة

المجلس.

)(3

إجــراءات الشكــوى والتحقيــق
يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة فـي التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ
إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة أو إنهائهما وفرض أي إجراءات بشأنها وفقا
ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

المــادة

)(4

التدابيـــر
يجوز اتخاذ التدابير فـي الحاالت

اآلتية:

 1فـــي حــال ثبــوت أن المنتجــات محــل التحقيــق وردت بأسعــار مغرقــة أو تــمتقديــم دعــم خاص لها  ،وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت
بوقوع مثل هذا الضــرر  ،أو كــان من شأنهــا التسبــب فـي إعاقــة أو تأخير
مــادي إلقامــة صناعة خليجية ووجود عالقة سببية بينهما.
 2فـي حال ثبـوت أن المنتجــات محــل التحقيــق تــورد إلــى الســوق الخليجيــةبكميــات متزايدة  ،سواء بشكل مطلق أو نسبي وفـي ظل أوضاع من شأنها أن
تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل
مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود عالقة سببية بينهما.
المــادة

)(5

أشكــال التدابيــر
أن تأخذ التدابير أحد األشكال

-

اآلتية:

1تدابير مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية النهائية فـي شكل فرض رسوم

جمركيـــة(

ضرائــب جمركيــة )أو تعهــدات سعريـــة بمــا ال يتجـاوز هامـش

اإلغــراق أو مقدار الدعم المحدد

-

نهائيا.

2تدابير مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية المؤقتة فـي شكل فرض رسوم جمركية
(ضرائب جمركية )أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي
أو سندات بما ال يتجاوز هامش اإلغراق أو مقدار الدعم المحدد

-

3تدابيــر وقائيــة نهائيــة ضــد الزيــادة فــــي الواردات فـي شكل قيود كمية أو
زيادة فـــي الرســوم

الجمركيـــة(

ضرائــب جمركيــة )أو غيرهـــا مــن األشكــال

التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة

المــادة

مبدئيا.

العالمية.

4تدابير وقائية مؤقتة فـي شكل زيادة فـي الرسوم

الجمركية(

ضرائب

جمركية) .

)(6

تطبيــق أحكــام القانــون والئحتــه التنفيذيــة
يتولى تطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتــب

األمانــة الفنيــة  ،كــل فــي مجــال
المــادة

اختصاصاتــه.

)(7

اختصاصــات اللجنــة الوزاريــة
تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات فـي المسائل

اآلتية:

1اعتمــاد فــرض التدابيــر النهائيــة المتعلقــة بمكافحــة اإلغــراق والدعم المخصصوالزيــادة فـــي الـــواردات أو تمديـــد أو وقــف هــــذه التدابيـــر أو إنهائهـــا أو
الزيــــادة أو خفــض تدابيــر مكافحـة اإلغــراق والتدابيــر التعويضيــة.
2تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول األعضاء فـي تفسير أو تنفيذ هذا القانون

.
 3إصدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 4النظر فـي التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذاهذا القانون والئحته التنفيذية.
 5إقرار الالئحة الداخلية لمكتب األمانة الفنية. 6الموافقة على تعيين مدير عام مكتب األمانة الفنية. 7أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا لهذا القانون والئحته التنفيذية.المــادة

ألحكام

)(8

اللجنــة الدائمــة

-

1تشكيل اللجنة

الدائمة:

تشكل اللجنة الدائمة من وكالء وزارات الجهات المعنية بالدول األعضاء أو من فـي حكمهم ،
وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة فـي المجلس.

 2اختصاصات اللجنة الدائمة:تختص اللجنة الدائمة باآلتي:
أ

-

اتخاذ التدابير واإلجراءات المنصوص عليها وفقا ألحكام هذا القانون بما فـي ذلك
فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات

السعرية.

ب  -اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية النهائية
لمكافحـــة الدعـــم والتدابـيـــر الوقائيــة النهائيــة ضــد الزيــادة فـي الــواردات

الوزاريــة.

ورفعهــا إلــى اللجنــة

ج -
د  -اعتماد استراتيجيات
.
هـ  -اقتـــراح الحلـــول

تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات اإلدارية المتخصصة فـي مكتب األمانة

عمل مكتب األمانة الفنية فـي ضوء االختصاصات المحددة لها
المناسبـــة للجنـــة الوزاريـــة لمـــا قـــد ينشـــأ بيـــن الـــدول

األعضـــاء مــن منازعــات متعلقــة بتفسـيــر هــذا القانــون والئحتـــه
و
ز
ح
ط

-

الفنية.

اقتراح تعديل القانون الموحد والئحته

التنفيذية.

اقتراح تعديل الالئحة الداخلية لمكتب األمانة
إقرار وتعديل نظامها

التنفيذيــة.

الفنية.

الداخلي.

الموافقــة علـى مشــروع موازنــة مكتــب األمانــة الفنيـــة تمهيــدا العتمادهــا وفقــا
لإلجــراءات

المتبعــة.

ي -
ك  -ترشيح مدير عام مكتب األمانة الفنية.
ل  -أي اختصاصات أخرى توكل إليها من
المــادة ) ( 9

إقرار اللوائح المالية واإلدارية واألنظمة األخرى لمكتب األمانة

اللجنة

الفنية.

الوزارية.

مكتــب األمانــة الفنيــة
 1ينشــــأ بموجـــب هـــذا القانــــون مكتـــب األمانـــة الفنيـــة لمكافحـــة الممارســـاتالضـــارة فـي التجارة الدولية تحت مظلة األمانة العامة لمجلس التعاون  ،ويتمتع
المكتب باستقالل مالي وإداري من خالل ميزانية ملحقة بميزانية األمانة العامة لمجلس
التعاون  ،ويتولى رئاسته مدير عام.

-

2اختصاصات مكتب األمانة

الفنية:

أ  -تنظيــم أعمـــال اللجنـــة الدائمـــة والتحضيـــر الجتماعاتهــا وإعــداد جـداول
أعمالها ومشاريع قراراتها وأداء كافة ما تكلف به من قبلها  ،ولها فـي سبيل
القيام فـي مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات واإلحصاءات والتقارير
وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة.
ب
ج

-

متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة

الدائمة.

تقديــم المشـــورة والدعــم الفنــي للمنتجيــن والمصدريــن الخليجييـــن الذيــن
يواجهــون دعــاوى تتصــل باإلغــراق أو الدعــم أو الوقاية فـي دول أخرى

ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول
د

-

هـ-
و

األعضاء.

المشاركة فـي أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات

الصلة.

تقـديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ) (3ثالثة أشهر تتضمن
معلومات وإحصاءات وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد
والمــدد والمهل المتعلقة بها.

-

تلقـــي شكــــاوى الممارســــات الضـــارة فـــي التجـــارة الدوليــة وكــل مــا

يتصــل بهــا مــن

-

ز

متطلبــات.

إجراء تحقيقات الممارسات الضارة فـي التجارة الدولية وكل ما يتصل بها

من مراجعات وفقا ألحكام هذا القانون والئحته

ح -
ط  -العمل

التنفيذية.

إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب األمانة الفنية  ،وتنفيذها بعد

على نشر الوعي وتنمية المعرفة فـي الدول األعضاء بمفاهيم اإلغراق

والدعم والزيادة فـي
ي
المــادة

-

اعتمادها.

الواردات.

أي مهام وأنشطة أخرى توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة

.

) ( 10

التظلــم والطعــن
قبل اللجوء إلى الطعن  ،يجب على كل طرف  -شارك فـي التحقيق بصفة طرف ذي
مصلحة أو عالقة  ،وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا ألحكام
هذا القانون والئحته التنفيذية  -التظلم إلى اللجنة الوزارية خالل فترة ) (30ثالثين يوما
من تاريخ النشر فـي النشرة الرسمية  ،ويتم البت فـي تظلمه خالل
تاريخ تقديمه  ،وإال اعتبر تظلمه مرفوضا أمام

)(60

ستين يوما من

اللجنة.

يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية بدول المجلس خالل
ثالثين
المــادة

يوما من تاريخ إخطاره بأي من طرق

)(30

اإلعالن.

) ( 11

سريــة المعلومــات
يجب على كل شخص
القانون والئحته التنفيذية
يقدمها ذوو الشأن على
تلك المعلومات والبيانات

أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ التدابير الحمائية طبقا ألحكام هذا
 ،أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي
أنها سرية  ،ويحظر على هؤالء األشخاص وهذه الجهات الكشف عن
إال بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها

أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول

المــادة

المجلس.

) ( 12

الجـــزاءات
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر  ،يعاقب كل من يخالف الحظر
المنصوص عليه فـي المــادة ) (11بغرامة مالية ال تتجاوز000) ٫ (50خمسين ألف

لاير عماني.
المــادة ) ( 13
تفسيــر وتعديــل القانــون
للجنة التعاون المالي واالقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون بالتنسيق مع اللجنة
المــادة

) ( 14

يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتطبيق الالئحة التنفيذية لهذا
المــادة

الوزارية.

القانون.

) ( 15

يلغى المرسوم السلطاني رقم  39/2006بتطبيق القانون الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير
التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا
القانون  ،أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة

) ( 16

يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة

الرسمية.

