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 المقدمة

األساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجاما مع أهداف االتفاقية  انطالقا من األهداف

االقتصادية الموحدة للمجلس، وألهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، 

لضارة في أصبح من الضروري قيام دول المجلس باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صناعاتها من الممارسات ا

التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول األعضاء والتي تسبب ضرر للصناعة الخليجية أو تهدد 

 بوقوعه أو تعيق قيامها.

واستنادا إلى اختصاصات مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول 

من القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير ( 10مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة )

 الجهة، وباعتبار أن مكتب األمانة الفنية هو مجلس التعاون والئحته التنفيذيةالتعويضية والوقائية لدول 

المخولة بتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات المتعلقة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والموجهة إلى 

ببدء  (2019و/26/4)رقم  وبناء على قرار اللجنة الدائمة الموقرةجلس من غير الدول األعضاء، دول الم

فقد قام مكتب ، ( من الالئحة التنفيذية2( من المادة )4وقاية من تلقاء نفسها طبقا ألحكام الفقرة )تحقيق ال

 ،1بعض منتجات الحديدضد الزيادة في واردات دول المجلس من  الوقايةببدء إجراءات تحقيق األمانة الفنية 

 والئحته التنفيذية.الموحد  الخليجي وفقاً لألحكام والشروط المنصوص عليها في القانونوذلك 

التحقيق وذلك هذا التي توصل إليها  األساسيةالنتائج  بإعداد تقرير يتضمنمكتب األمانة الفنية قام 

ي طلبت المشاركة التذوي العالقة والمصلحة األطراف كافة للبيانات المقدمة من قبل  نهائيةبعد دراسة 

الصناعة الخليجية : من خالل المهل المحددة في إعالن فتح التحقيق مكتب األمانة الفنيةوتعاونت مع 

التخاذ قرار بهدف عرضه على اللجنة الدائمة وذلك ، األجانبوالمصدرين/المنتجين  والمستوردين الخليجيين

 . الموحد والئحته التنفيذية الخليجي بشأن التحقيق الجاري وفقا ألحكام القانون

  

                                                             

 (.23العدد ) النشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية 1
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I. اإلجراءات 

I-1 بدء التحقيق 

بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس )ويشار  .1

( 2( من المادة )4تلقاء نفسها طبقا ألحكام الفقرة ) ببدء تحقيق الوقاية منإليها فيما بعد باللجنة الدائمة( 

 .الموحدللقانون الخليجي  من الالئحة التنفيذية

 بعض منتجات الحديد من دول مجلس التعاون وارداتالوقاية ضد الزيادة في  تم إعالن بدء تحقيق .2

نية لمكافحة ، وذلك من خالل نشره بالنشرة الرسمية لمكتب األمانة الفمحل التحقيق( ات)المنتج

 .2الممارسات الضارة في التجارة الدولية

I-2 فترة التحقيق 

حتى النصف األول من  م2014من  تمتد والتهديد بالضرر الجسيم الجسيم فترة التحقيق في الضرر .3

 .م2019عام 

 كسنة أساس للمقارنة مع باقي السنوات. م2014سنة  تم اعتباروألغراض المقارنة،  .4

I-3  في التحقيق المصلحةاألطراف ذوي العالقة أو 

كافة األطراف الراغبة بالمشاركة في التحقيق كأطراف ذوي عالقة أو مصلحة مكتب األمانة الفنية منح  .5

 األطراف ذوي العالقة أو المصلحةفرصة لإلعالن عن نفسها وتقديم مرئياتها كتابة، وتم مطالبة كافة 

ً  وذلك، بالتعاون في التحقيق خالل المدد الزمنية المحددة في إعالن بدء التحقيق ( 9) المادة ألحكام طبقا

   .الموحد الخليجي للقانون التنفيذية الالئحة من

من خالل  لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بنسخة من قرار بدء التحقيق مكتب األمانة الفنية أخطر .6

 .3دولة الرئاسة

من داخل دول المجلس ومن خارجها )حكومات  األطراف بعض من خطابات الفنية األمانة مكتب تلقى .7

وبناء عليه قام مكتب  التحقيق، في معنية فاكأطر تسجيلها في ترغب التيو ومصدرين ومستوردين(

 .األمانة الفنية بتسجيلها كأطراف ذوي عالقة أو مصلحة بالتحقيق

                                                             

متوفرة على النشرة  .م2019 أكتوبر 23بتاريخ  (23العدد )النشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية  2
 مانة العامة لدول مجلس التعاون على الرابط التالي: موقع األ نة الفنية فيصفحة مكتب األما

sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=797-sg.org/ar-https://www.gcc 
 
3  G/SG/N/6/BHR/3 
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I-4  استبيانات التحقيق 

التحقيق إلى األطراف ذات العالقة أو المصلحة بالتحقيق، ومنحهم  مكتب األمانة الفنية استبياناتأرسل  .8

( من الالئحة التنفيذية 12( و)11تين )طبقا للمادوذلك  على استبيانات التحقيق يوما للرد 40مهلة 

 طلبعلى  ءبنا، وقد تم تمديد فترة الرد على االستبيانات بعشرة أيام إضافية للقانون الخليجي الموحد

المذكورة ( 12)المادة ( من 2الفقرة )وذلك طبقا ألحكام  مبرر من األطراف ذوي العالقة أو المصلحة

 .أعاله

والمستوردين  ينالخليجي ينالمصنعالردود على استبيانات التحقيق من قبل  مكتب األمانة الفنية ىتلق .9

 باإلضافة إلى المنتجين/المصدرين األجانب. الخليجيين

I-5  التحديدات األولية 

دراسة أولية بناء على البيانات المتوفرة منذ بدء التحقيقق لتحديقد وجقود الزيقادة بمكتب األمانة الفنية  قام .10

النصف  م إلى2014خالل الفترة من عام  الكبيرة في الواردات والضرر الجسيم والعالقة السببية بينهما

وتوصل من خالل النتائج األولية إلى تحديد وجود زيادة حديثة ومفاجئة وحادة  م،2019عام  األول من

ووجود العالققة السقببية  للحديدوكبيرة في الواردات ووجود الضرر الجسيم الحاصل للصناعة الخليجية 

 بينهما.

( مقن الالئحقة التنفيذيقة وبنقاء عليقه 20إلقى اللجنقة الدائمقة تطبيققا للمقادة )تم رفع تقرير بالنتائج األوليقة  .11

 أصدرت اللجنة الدائمة قرارها باستكمال التحقيق دون فرض تدابير وقائية مؤقتة.

كمققا قققام مكتققب األمانققة الفنيققة بإتاحققة نتققائج التقريققر األولققي وتققم إخطققار كققل األطققراف ذوي العالقققة أو  .12

، وأتقا  مكتقب األمانقة الفنيقة م2020يوليقو  9ه بنسخة مقن هقذا التقريقر بتقاريخ المصلحة المعروفة لدي

لتقديم تعليقاتهم ودفوعها علقى التقريقر األولقي داخقل المقدة  ذوي العالقة أو المصلحةالفرصة لألطراف 

كما ققام المكتقب بإخطقار منظمقة  ( من الالئحة التنفيذية.20( من المادة )3التي تم تحديدها وفقا للفقرة )

 .4التجارة العالمية بالنتائج األولية للتحقيق

الشققركات المصققدرة/المنتجة للمنققتج محققل التحقيققق، الحكومققات االجنبيققة و عققدد مققنتققم اسققتالم تعليقققات  .13

 وكذلك تعليقات من المستوردين الخليجيين للمنتج محل التحقيق والصناعة الخليجية.

                                                             

4 G/SG/N/8/ARE/2 ; G/SG/N/8/BHR/2 ; G/SG/N/8/KWT/2 ; G/SG/N/8/OMN/2 ; G/SG/N/8/QAT/2 ; G/SG/N/8/SAU/2 
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I-6  العلنيةجلسة االستماع 

عقد مكتب األمانة الفنية جلسة استماع علنية لكافة األطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق في يوم  .14

، وذلك لمنح الفرصة العادلة لكل األطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة م2020يوليو  21

طرف ذي مصلحة خالل المدة المحددة في إعالن بدء التحقيق للدفاع عن مصالحهم وعرض آرائهم 

 ( من الالئحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد. 14وتقديم حججهم حول التحقيق تطبيقا ألحكام المادة )

الشركات المصدرة/المنتجة للمنتج محل التحقيق، الحكومات األجنبية و عدد منشارك في هذه الجلسة  .15

  .وكذلك المستوردين الخليجيين للمنتج محل التحقيق والصناعة الخليجية

عكسها في هذا  وقد تمتم استالم تعليقات المشاركين في جلسة االستماع خالل األجل القانوني المحدد،  .16

  التقرير.

I-7 االطالع على الملف العام 

قام مكتب األمانة الفنية بإتاحة الفرصة لجميع األطراف ذوي العالقة او المصلحة بالتحقيق لالطالع  .17

عدد من  وقد اطلع عليهمن الالئحة التنفيذية،  (14)على الملف العام للتحقيق عمال بأحكام المادة 

 .المشاركة في التحقيقاألطراف 

I-8  زيارات التحقق 

( مققن الالئحققة التنفيذيققة، وبهققدف فحققص ومراجعققة دقققة وصققحة البيانققات 2-18وفقققا ألحكققام المققادة ) .18

علقى اسقتبيانات التحقيقق، ققام والمسقتوردين الخليجيقين والمعلومات المقدمة من قبل الصقناعة الخليجيقة 

 ن في التحقيق.للصناعة الخليجية والمستوردين الخليجيين المشاركيمكتب األمانة الفنية بزيارات تحقق 

 .ضمن التقرير وقد تم عكس نتائج هذه الزيارات .19

I-9 تعديل نطاق المنتج محل التحقيق 

قام مكتب األمانة الفنية بدراسة طلبات الحذف واإلضافة التي تقدمت بها كافة األطراف ذوي العالقة  .20

تم عرضها  والتيخالل المراحل المختلفة من التحقيق أو المصلحة بالتحقيق لبعض منتجات الحديد 

تعديل نطاق المنتجات محل التحقيق وفقا لما تم اإلشارة إليه في الجزء  على اللجنة الدائمة التي قررت

 الخاص بالمنتج محل التحقيق والمنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر من هذا التقرير.
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الفرصة لألطراف ذوي ، وتم إتاحة 5(29تم نشر قرار اللجنة الدائمة بالنشرة الرسمية العدد ) .21

كما قام المكتب  العالقة أو المصلحة لتقديم تعليقاتهم ودفوعهم حول تعديل نطاق المنتج محل التحقيق.

 .6بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار التعديل

الشركات المصدرة/المنتجة الجهات الحكومية و عدد منوعليه، استلم مكتب األمانة الفنية تعليقات  .22

محل التحقيق، وكذلك تعليقات من المستوردين الخليجيين للمنتج محل التحقيق والصناعة للمنتج 

 .في هذا التقرير س هذه التعليقاتعك وقد تم، الخليجية

II. الصناعة الخليجية 

من خالل بيانات التحقيق والردود على استبيانات التحقيق، فقد تبين أن الشركات المصنعة للحديد  .23

المنتجة  % من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجية للحديد والصلب54 يمثل إنتاجهاالمشاركة في التحقيق 

، وذلك بعد األخذ في االعتبار تعديل نطاق المنتجات للمنتج الخليجي المشابه أو المنافس بشكل مباشر

محل التحقيق وفقا لما تم اإلشارة إليه في الجزء الخاص بالمنتج محل التحقيق والمنتج المشابه أو 

 .المنافس له بشكل مباشر من هذا التقرير

 بالمادة الوارد التعريف وفق الخليجية الصناعة يمثل أعاله إليها المشار الشركات إنتاج فإن عليه، بناء .24

 .الموحد الخليجي القانون من (3)

  

                                                             

متوفرة على النشرة  .م2021 يناير 05بتاريخ  (29العدد )النشرة الرسمية لمكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية  5
 مانة العامة لدول مجلس التعاون على الرابط التالي: موقع األ صفحة مكتب األمانة الفنية في

sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=814-sg.org/ar-https://www.gcc 

6 G/SG/N/6/ARE/3/Suppl.1, G/SG/N/6/BHR/4/Suppl.1 G/SG/N/6/KWT/4/Suppl.1, G/SG/N/6/OMN/3/Suppl.1 
G/SG/N/6/QAT/3/Suppl.1, G/SG/N/6/SAU/3/Suppl.1 

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=814
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=814
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III. أو المنافس له بشكل مباشر والمنتج المشابه  التحقيقلمنتج محل ا 

بناء على تعليقات األطراف ذوي العالقة أو المصلحة حول نطاق المنتج محل التحقيق ومن خالل  .25

بعض هو  واإلضافة الحذف تعديالت بعد التحقيق محل الحديد منتجات نطاقزيارات التحقق تبين أن 

 :7تندرج تحت البنود الجمركية المذكورة في الجدول أدناهالتي منتجات الحديد 

 (1جدول رقم )

 المنتجات محل التحقيق

الرقم وفقا 
للنشرة 
الرسمية 

 23العدد 

 البنود الجمركية فئة الحديد

3 
 ;721250 ;721230 ;721220 ;721069 ;721049 ;721030 مسطحات مطلية بطالء معدني

721260; 722591; 722592; 722599 Metalic Coated Steel 

4 
 مسطحات مطلية بطالء عضوي

721240 
Organic Coated Steel 

5 

 ;721430 ;721410 ;721399 ;721391 ;721320 ;721310 قضبان ولفات حديد تسليح
721510; 721550; 721590; 722710; 722720; 722810; 
722820; 722840; 722850; 722860; 721710; 721720; 
721730; 721790; 722100; 722300; 722920; 722990 

Reinforced Steel Bars and 
Wire Rod 

6 

قضبان وعيدان حديدية دائرية ومربعة 
 ومستطيلة

721491; 721499; 722211; 722219 Circular, Square, and 
Rectangular Sticks and 

Rods  

7 
 مقاطع حديدية

721610; 721631; 721632; 730810; 730110 
Sections 

8 
 زوايا وأشكال حديدية

721621; 721650; 730120 
 Angles and Shapes 

9 

أنابيب ومواسير ملحومة وغير ملحومة 
عدا األنابيب المستخدمة في مجال الغاز 

 والزيت/النفط
730539; 730661; 730690; 730431; 730590; 730840; 
730890 

Welded and Seamless 
Pipes and Tubes not 

Including Items for Gas and 
Oil 

 

 تم استبعاد البنود التالية من نطاق المنتج محل التحقيق:حيث  .26

 البنود وصف الفئة وفقا للنشرة الفئة

1 
مسطحات وألواح صاج حديد مسحوبة 

 على الساخن
720827 ;720837 ;720838 ;720839 ;720851 ;720853 ;

720854 ;721113 ;721114 ;721119 

                                                             

 .(29قرار اللجنة الدائمة بالنشرة الرسمية العدد )تعديل لنطاق المنتج محل التحقيق وفقا لتم نشر  7
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 البنود وصف الفئة وفقا للنشرة الفئة

 
2 

مسطحات وألواح صاج حديد مسحوبة 
 على البارد 

720916 ;720917 ;720918 ;720926 ;720927 ;720928 ;
720990 ;722550 

9 
أنابيب ومواسير ملحومة وغير 

 ملحومة 
730424; 730520; 730531; 730611; 730619; 730640 

 تم إضافة البنود التالية إلى نطاق المنتج محل التحقيق:كما  .27

 البنود وصف الفئة وفقا للنشرة الفئة

 721230 مسطحات مطلية بطالء معدني 3

 قضبان ولفات حديد تسليح 5
721710; 721720; 721730; 721790; 722100; 722300; 

722920; 722990 

 730110 مقاطع حديدية 7

9 
أنابيب ومواسير ملحومة وغير 

ملحومة عدا األنابيب المستخدمة في 
 والزيت/النفطمجال الغاز 

730431; 730590; 730840; 730890 

وأخذا في االعتبار تعليقات  كما تجدر اإلشارة أنه بالنظر إلى تعديل نطاق المنتجات محل التحقيق .28

ألغراض حساب الواردات وتقييم الضرر فقد قام فإنه ، األطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق

مجموعات/عائالت رئيسية  ثالثةمكتب األمانة الفنية بتقسيم مختلف فئات الحديد محل التحقيق إلى 

 المعروفة لدى الصناعة الخليجية وهي كالتالي:و

 (2جدول رقم )

 مجموعات المنتج محل التحقيق

 فئات المنتج
(Product category) 

 مجموعات/عائالت المنتج
(Product family) 

 (Flat productsالمنتجات المسطحة ) 4 ;3

 (Long productsالمنتجات الطويلة ) 8 ;7 ;6 ;5

 (Tubes and pipesاألنابيب ) 9

، حيث تبين التحقيقمحل  اتتنتج الصناعة الخليجية منتجات مشابهة ومنافسة بشكل مباشر للمنتج .29

أن ، المتوفرة لديه والمعلومات البيانات والمستندات بناء على ،نهائيةبصفة  الفنيةمكتب األمانة ل

المادية األساسية، والفنية والكيميائية، كما أن نفس الخصائص لها المستوردة والخليجية  الحديدمنتجات 

تحت تندرج  ، كماوعملية اإلنتاج والمواد الخام المستعملة لها نفس االستخدامات ونفس قنوات التوزيع

 .ويمكن اإلحالل فيما بينهاد الجمركية ونفس البن
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IV. الزيادة في الواردات  

 التحقيق محل اتمن المنتجالواردات  الزيادة في حجممعدل وتطور بدراسة  مكتب األمانة الفنية قام .30

لكل فئات الحديد مجتمعة حيث أنه بالنظر إلى التداخل  بشكل مطلق أو نسبي بالعالقة مع اإلنتاج

مع إجمالي المنتجات كمجموعة والترابط الكبير بين مختلف فئات الحديد محل التحقيق فقد تم التعامل 

لواردات اتحليل بضرورة القيام بما يلزم سلطة التحقيق أنه ال يوجد في اتفاقية الوقاية  كما، واحدة

إال أن مكتب األمانة  ،كان التحقيق يشمل أكثر من منتج امنفرد للمنتجات إذ بشكلوالنتائج الخاصة 

بدراسة تطور الواردات محل التحقيق لكل مجموعة من المجموعة  ولمزيد من التحليل فقد قام الفنية

  .الرئيسية للحديد وهي المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة واألنابيب الثالثة

 (أ-3جدول رقم )

 حجم الواردات لكل فئات الحديد مجتمعةتطور 

 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 حجم الواردات
 لكل فئات الحديد

1,973.86 2,515.67 2,289.36 2,230.79 2,173.18 2,062.84 

 104.51 110.10 113.02 115.98 127.45 100 مؤشرال

الواردات كنسبة 
 من اإلنتاج

100 125.19 113.50 120.46 107.37 130.96 

  بيانات التحقيقو ISSBقاعدة بيانات  المصدر:

أن تطور حجم واردات دول المجلس من كافة منتجات الحديد محل التحقيق ( أ-3يوضح الجدول رقم ) .31

حيث ارتفع خالل  م،2014 عامببالمقارنة التحقيق زيادة خالل فترة  مجتمعة بشكل مطلق قد سجل

على التوالي م 2019يونيو  -م 2018الفترة يوليو م، 2018م و2017م، 2016م، 2015االعوام 

  %.5و %،10 ،%13%، 16%، 27بنسبة 

من كافة منتجات أما فيما يخص تطور حجم واردات دول المجلس نسبة إلى إنتاج الصناعة الخليجية  .32

حيث ارتفع  م،2014 بعامبالمقارنة التحقيق زيادة خالل فترة  قد سجلفالحديد محل التحقيق مجتمعة 

على م 2019يونيو  -م 2018الفترة يوليو م، و2018م و2017م، 2016م، 2015خالل االعوام 

  .%31%، و7%، 20%، 14%، 25التوالي بنسبة 

منتجات الحديد محل التحقيق مجتمعة،  كافة واردات دول المجلس منباإلضافة إلى التطور اإلجمالي ل .33

، بدراسة تطور الواردات محل التحقيق لكل كما تم اإلشارة إلى ذلك أعالهمكتب األمانة الفنية فقد قام 

األنابيب والرئيسية للحديد وهي المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة،  الثالثةمجموعة من المجموعة 

 وفقا لما يلي:
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 (ب-3جدول رقم )

 حجم الواردات حسب مجموعات الحديد الثالثةتطور 
 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 المنتجات المسطحة
 595.34 557.20 585.56 679.65 792.25 618.60 حجم الواردات

 96.24 90.07 94.66 109.87 128.07 100 مؤشرال

الواردات كنسبة 
 من اإلنتاج

100 157.37 123.66 118.57 93.07 161.24 

 المنتجات الطويلة
 696.53 770.55 726.11 796.11 825.26 665.69 حجم الواردات

 104.63 115.75 109.08 119.59 123.97 100 مؤشرال

الواردات كنسبة 
 من اإلنتاج

100 114.35 110.59 112.03 111.49 124.64 

 األنابيب

 770.97 845.44 919.12 813.61 898.15 689.57 حجم الواردات

 111.80 122.60 133.29 117.99 130.25 100 مؤشرال

الواردات كنسبة 
 من اإلنتاج

100 129.06 137.86 129.51 113.47 109.45 

 وبيانات التحقيق ISSBقاعدة بيانات  المصدر:

منتجات الحديد المسطحة محل  ( أن تطور حجم واردات دول المجلس منب-3يوضح الجدول رقم ) .34

% مقارنة بعام 10م بنسبة 2018التحقيق قد سجل انخفاضا خالل فترة التحقيق بلغ أقصاه خالل عام 

 %4م بنسبة 2019يونيو  -م 2018م، ثم استمر في االنخفاض بوتيرة أقل خالل الفترة يوليو 2014

م مقارنة 2015عام  واردات ارتفاعا ملحوظاأما مقارنة باإلنتاج، فقد سجل حجم ال .مقارنة بنفس الفترة

م على 2017م و2016 يقل خالل عامأثم استمر في االرتفاع بوتيرة  %،57بنسبة  م2014بعام 

%، 7م بنسبة أقل من 2018% مقارنة بنفس الفترة، ثم انخفض خالل عام 19% و24التوالي بنسبة 

بنسبة أكثر من م 2019يونيو  -م 2018خالل الفترة يوليو  ملحوظإال أن الواردات ارتفعت بشكل 

 .م2014بعام مقارنة % 61

محل التحقيق قد  الطويلةمنتجات الحديد  يوضح الجدول أن تطور حجم واردات دول المجلس منكما  .35

م، ثم استمر في 2016م و2015خالل عامي  بشكل مطلق بلغ أقصاه خالل فترة التحقيق ارتفاعاسجل 

م، ثم عاد ليرتفع بوتيرة أعلى خالل 2014مقارنة بعام وذلك م، 2017االرتفاع بوتيرة أقل خالل عام 

م 2018يوليو  من خالل الفترةأما  .م2017م أو مقارنة بعام 2014م سواء مقارنة بعام 2018عام 

أما مقارنة باإلنتاج، فقد سجل حجم  .م2014ة بعام مقارنفقد ارتفع بوتيرة أقل م 2019يونيو  إلى
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م مقارنة بعام 2019يونيو  -م 2018خالل الفترة يوليو  %25ارتفاعا ملحوظا بلغ أقصاه  الواردات

 .م2014

األنابيب محل التحقيق قد سجل ارتفاعا  حجم واردات دول المجلس منكما يوضح الجدول أن تطور  .36

%، ثم استمر في 33م بنسبة تجاوزت 2017عام  خالل فترة التحقيق بشكل مطلق بلغ أقصاه خالل

على التوالي بنسبة  م2019يونيو  -م 2018الفترة يوليو م و2018خالل عام بوتيرة أقل االرتفاع 

فقد سجل حجم الواردات ارتفاعا ملحوظا أما مقارنة باإلنتاج،  م.2014% مقارنة بعام 12و 23%

م، ثم 2014% مقارنة بعام 30و %38م على التوالي بنسبة 2017م و2016بلغ أقصاه خالل عامي 

على التوالي م 2019يونيو  -م 2018م والفترة يوليو 2018خالل عام  بوتيرة أقل ستمر في االرتفاعا

 .م2014بعام مقارنة  %9% و13 تجاوزت بنسبة

وجود زيادة كبيرة وحادة  النهائية اتالتحديد حسبمكتب األمانة الفنية ل تبينوبناء على ما سبق، فقد  .37

مجتمعة أو مفصلة حسب المجموعات سواء  ،محل التحقيق اتومفاجئة وحديثة في واردات المنتج

وذلك  الخليجية نتاج الصناعةباإل نسبي مقارنةمطلق أو  ، بشكلالرئيسية )المسطحة، الطويلة واالنابيب(

 .( من الالئحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد71أ( من المادة )-2وفقا للفقرة )
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V.  الظروف غير المتوقعة 

ما جاء في  وتوصل إلى التأكيد علىقام مكتب األمانة الفنية بدراسة التطورات غير المتوقعة،  .38

ت نتيجة لظروف غير متوقعة يمكن ءجا أن الزيادة في الواردات محل التحقيقب التحديدات األولية

 :ةإجمالها في العناصر التالي

ظروفا غير  لواليات المتحدة األمريكيةالسياسة التجارية لالمتعلقة بالظروف االقتصادية  تعتبر .39

 وما نتج عنها من اتخاذ تدابير حمائية ضد التي أدت إلى اختالل توزان الحركة التجاريةو متوقعة

تزامن مع الزيادة الكبيرة في والذي ، المنتجات وهو أمر غير اعتياديعدد كبير من  وارداتها من

الممارسات التقييدية التجارية التي أدت هذه الظروف إلى تزايد  . كمافي قطاع الحديدالطاقة اإلنتاجية 

لممارسات قامت بها العديد من دول العالم من خالل العدد الكبير وغير المتوقع من تحقيقات مكافحة ا

مصر ودول وركيا والمغرب نذكر من بين هذه الدول االتحاد األوروبي وت ،الدولية التجارةالضارة في 

، كما أن هذه والهند وراسي )روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغستان( وكندا وأستراليااالتحاد األ

التحقيقات قد شملت عدد كبير من المنتجات وهو أمر غير مسبوق في طبيعة تحقيقات الممارسات 

 الضارة في التجارة الدولية. 

إلى عدد التحقيقات في قطاع الحديد ارتفعت إلى أن  إحصائيات منظمة التجارة العالميةتشير  حيث .40

 97تحقيق مكافحة اإلغراق بمعدل  485 منها ،م2018إلى  م2013 من رةتخالل الفتحقيق  625

تحقيق وقاية  34تحقيق سنويا، باإلضافة إلى  21تحقيق مكافحة الدعم بمعدل  106تحقيق سنويا، و

م 2019أما خالل النصف األول من عام  تحقيقات سنويا، وذلك خالل نفس الفترة. 7بمعدل حوالي 

. انتهت بعض هذه 8تحقيقات وقاية 7ة الدعم وحلمكاف 5غراق وتحقيق مكافحة اإل 35 تم تسجيل فقد

 مكافحة الدعمل 52سنويا، و 73مكافحة اإلغراق بمعدل ل 363 التحقيقات بفرض تدابير نهائية، منها

م 2014وذلك خالل الفترة  سنوياتدابير وقائية  5وقاية بمعدل  20، تدبير تعويضي سنويا 11بمعدل 

مكافحة ل 31م 2019ة إلى حدود النصف األول من عام ، وقد سجل عدد التدابير المطبقم2018 –

الواليات المتحدة لهذه التدابير،  الدول المطبقة نجد من بين كبار. وقاية 6دعم ولمكافحة ال 7اإلغراق، 

المكسيك، البرازيل، الهند، جنوب  ،استراليا ،روسيا، تركيا ،كندا ،االتحاد االوروبي ،األمريكية

وحيث تعتبر هذه الدول من كبار المستوردين لمنتجات الحديد في ، الجنوبية ومصر وكوريا ،إفريقيا

 فان هذهسواقها وصناعاتها، أالى السياسات التجارية المطبقة من قبل هذه الدول لحماية العالم وبالنظر 

                                                             

م حيث  تم تحديث البيانات على موقع منظمة التجارة العالمية لتشمل عام 2019بالنسبة لتحقيقات الوقاية، يشمل هذا الرقم تحقيقات الوقاية لعام  8

 م بالكامل.2019
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سواء من حيث عدد التحقيقات أو التدابير أو عدد المنتجات  ،وغير االعتيادية اإلجراءات المتسارعة

ول التي واجهت أسواقها التصديرية تدابير حمائية دجعلت ال ،التحقيقات أو التدابيرالتي شملتها هذه 

إلى البحث عن اسواق أخرى غير محمية لتكون وجهة جديدة لها، مما جعل األسواق الخليجية هدفا 

 لقي بظالله سلباً على الصناعة الخليجية.يقد لهذه الواردات وهو ما 

م، حيث 2000قة اإلنتاجية لصناعة الحديد على مستوى العالم زيادة كبيرة منذ عام كما سجلت الطا .41

، أي 9م2018مليون طن في عام  2,233.7م إلى 2000مليون طن في عام  1,069.5ارتفعت من 

م 2018%. كما أن الطاقة المستغلة للحديد في العالم قد بلغت خالل عام 108.85ارتفاع بنسبة 

% مما أدى إلى تقليص الفجوة بين الطاقة اإلنتاجية القصوى واإلنتاج الفعلي على مستوى العالم. 81

ت بين العرض وقد أدت هذه الزيادة في الطاقة القصوى واإلنتاج الفعلي لصناعة الحديد إلى تفاو

والطلب على مستوى العالم. كما أن إحصائيات صناعة الحديد في العالم تشير إلى أن هناك 

مليون  110.2م بحجم 2021-م2019استثمارات إضافية سترفع من الطاقة اإلنتاجية خالل الفترة 

 2,343.9طن إضافية، مما سيرفع الطاقة القصوى في العالم إلنتاج الحديد خالل نفس الفترة إلى 

 .10م2018% مقارنة بعام 5مليون طن، أي زيادة بنسبة 

الصين  على الخصوص هذا باإلضافة إلى تدهور عمالت بعض الدول المصدرة الرئيسية ومنها .42

خالل فترة التحقيق بالكامل، مما أدى إلى تشجيع صادرات هذه الدول من المنتجات محل وتركيا 

 التحقيق وانخفاض قيمتها.

ساهمت في زيادة عاله تعتبر من التطورات غير المتوقعة التي أالمذكورة  لعناصراوعليه، فان  .43

منتجات الحديد  منفي المستقبل  الواردات بل وتهدد بمزيد من الزيادة في الواردات إلى دول المجلس

 .محل التحقيق

  

                                                             

9 2019.pdf-capacity-steelmaking-developments-http://www.oecd.org/industry/ind/recent 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY 

 
10 2019.pdf-capacity-steelmaking-developments-http://www.oecd.org/industry/ind/recent 

 

http://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY
http://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf


16 

 

VI. والتهديد بالضرر الجسيم الضرر الجسيم 

VI-1 الضرر الجسيم  

ستغالل امستوى اإلنتاج و وذلك من خالل ،وضع الصناعة الخليجية بتقييمقام مكتب األمانة الفنية  .44

لكل فئات  الطاقة والمبيعات والحصة السوقية والمخزون واألربا  والخسائر والعمالة واإلنتاجية

الحديد مجتمعة حيث أنه بالنظر إلى التداخل والترابط الكبير بين مختلف فئات الحديد محل التحقيق فقد 

ما يلزم سلطة يوجد في اتفاقية الوقاية حيث ال تم التعامل مع إجمالي المنتجات كمجموعة واحدة، 

 .التحقيق يشمل أكثر من منتجكان  امنفرد للمنتجات إذ بشكل بتقييم الضرربضرورة القيام التحقيق 

لكل مجموعة  بدراسة مؤشرات الضرر كذلكمكتب األمانة الفنية ولمزيد من التحليل فقد قام  هإال أن .45

من أجل تحديد وجود الضرر الجسيم الواقع على  ، وذلكالرئيسية للحديد الثالثةلمجموعة من ا

 .فترة التحقيقخالل  الصناعة الخليجية

VI-1-1 والطاقة المستغلة اإلنتاج  

 (أ-4الجدول رقم )

 لكل فئات الحديد مجتمعة اإلنتاج والطاقة المستغلة
 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

لكل فئات  اإلنتاج
 الحديد

100 101.80 102.19 93.82 102.54 79.80 

 74.58 96.43 88.38 97.88 98.34 100 الطاقة المستغلة

  التحقيقالمصدر: بيانات 

 ملحوظا انخفاضا سجل لكل فئات الحديد مجتمعة حجم اإلنتاج( أن أ-4يتضح من الجدول رقم ) .46

م مقارنة بعام 2019م إلى يونيو 2018خالل الفترة من يوليو  بلغ أدناه، حيث فترة التحقيق خالل

بالكامل، حيث سجل معدل الطاقة اإلنتاجية عدم استغالل  كما يالحظ .%20أكثر من بنسبة  م2014

خالل الفترة  أدناهانخفاضا حادا خالل فترة التحقيق بلغ  كل فئات الحديد مجتمعةل الطاقة المستغلة

هذا االنخفاض  تزامن م.2014% مقارنة بعام 25تجاوزت م بنسبة 2019يونيو  –م 2018يوليو 

 أرغم، مما الواردات الكبيرةعدم قدرة الصناعة على المنافسة مع كمية  معفي الطاقة المستغلة 

كما هو موضح في الجزء  وذلك بعد انخفاض مبيعاتها وحصتها السوقية على تقليص إنتاجهاالصناعة 

  .الخاص بالمبيعات والحصة السوقية من هذا التقرير
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 (ب-4الجدول رقم )

 الحديد الثالثة اإلنتاج والطاقة المستغلة حسب مجموعات

 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 المنتجات المسطحة

 59.69 96.78 79.83 88.85 81.38 100 اإلنتاج

 54.90 89.02 73.43 85.14 81.38 100 الطاقة المستغلة

 المنتجات الطويلة

 83.95 103.82 97.36 108.14 108.42 100 اإلنتاج

 80.18 99.17 93.00 103.30 103.56 100 الطاقة المستغلة

 األنابيب

 102.15 108.05 102.92 85.58 100.92 100 اإلنتاج

 86.08 95.72 92.46 83.39 99.36 100 الطاقة المستغلة

 المصدر: بيانات التحقيق

حسب كل مجموعة من المجموعة يختلف  حجم اإلنتاجتغير ( أن ب-4يتضح من الجدول رقم ) .47

% بالنسبة 16% بالنسبة للمنتجات المسطحة و40انخفض بنسبة ، فقد خالل فترة التحقيق الثالثة

أما بالنسبة  م.2014مقارنة بعام م 2019يونيو  –م 2018خالل الفترة يوليو للمنتجات الطويلة 

التحقيق بالكامل باستثناء عام  للمواسير واالنابيب فقد كان حجم اإلنتاج شبه مستقرا خالل فترة

، ويرجع ذلك إلى سعي الصناعة إلى م2014% مقارنة بعام 14م الذي سجل انخفاضا بنسبة 2016

من منتجات  ةتغطية حاجيات التصدير تبعا للزيادة في مبيعات التصدير للصناعة من هذه المجموع

 .الحديد

بالكامل، حيث سجل معدل الطاقة عدم استغالل الطاقة اإلنتاجية  من خالل نفس الجدول كما يالحظ .48

انخفاضا ملحوظا بلغ  م2014م مقارنة بعام 2019يونيو  –م 2018خالل الفترة يوليو  المستغلة

تزامن هذا  .الطويلة واألنابيب ،% على التوالي بالنسبة للمنتجات المسطحة14% و20%، 45ادناه 

االنخفاض في الطاقة المستغلة مع عدم قدرة الصناعة على المنافسة مع كمية الواردات الكبيرة 

للمجموعات الثالث من منتجات الحديد محل التحقيق، مما أرغم الصناعة على تقليص إنتاجها وذلك 

والحصة السوقية بعد انخفاض مبيعاتها وحصتها السوقية كما هو موضح في الجزء الخاص بالمبيعات 

 من هذا التقرير.
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VI-1-2 ةالمبيعات والحصة السوقي 

 (أ-5جدول  رقم )

 لكل فئات الحديد مجتمعة ةالمبيعات والحصة السوقي

 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018يوليو
-
 2019يونيو

لكل فئات  مبيعات الصناعة الخليجية
 الحديد

100 106.40 106.67 98.21 93.64 76.32 

 104.51 110.10 113.02 115.98 127.45 100 لكل فئات الحديد الواردات

 81.15 96.46 100.75 108.26 110.01 100 11إجمالي السوق الخليجي الظاهري

 94.05 97.08 97.48 98.53 96.72 100 حصة مبيعات الصناعة الخليجية

 128.78 114.14 112.18 107.13 115.86 100 حصة الواردات

 التحقيقالمصدر: بيانات 

لكل فئات الحديد  ( أن حجم مبيعات الصناعة الخليجيةأ-5يتضح من خالل بيانات الجدول رقم ) .49

بلغ أدناه خالل الفترة من يوليو  خالل فترة التحقيق ملحوظامستمرا و انخفاضاقد سجل  مجتمعة

في حصتها  انخفاض أكبر وبالتالي ،م2014% مقارنة بعام 24م بنسبة 2019م إلى يونيو 2018

 لواردات محل التحقيقل الحصة السوقية كما يالحظ أن % خالل نفس الفترة.6بنسبة  أدناهبلغ  السوقية

 . خالل نفس الفترة %29ارتفاعا ملحوظا خالل نفس الفترة بنسبة  قد سجلت

 (ب-5جدول  رقم )

 حسب مجموعات الحديد الثالثة ةالمبيعات والحصة السوقي

 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 المنتجات المسطحة

 85.39 100.11 110.41 105.19 107.66 100 مبيعات الصناعة الخليجية

 96.24 90.07 94.66 109.87 128.07 100 الواردات

 91.39 94.56 101.69 107.78 118.95 100 12إجمالي السوق الخليجي الظاهري

 93.43 105.88 108.57 97.60 90.50 100 مبيعات الصناعة الخليجيةحصة 

 105.30 95.26 93.08 101.94 107.67 100 حصة الواردات

 المنتجات الطويلة

 75.01 93.30 97.34 107.96 106.80 100 مبيعات الصناعة الخليجية

                                                             

11
 قحجم السوق الظاهري = حجم مبيعات الصناعة الخليجية + حجم الواردات محل التحقي 

12
 حجم السوق الظاهري = حجم مبيعات الصناعة الخليجية + حجم الواردات محل التحقيق 
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2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 104.63 115.75 109.08 119.59 123.97 100 الواردات

 77.17 94.94 98.20 108.81 108.05 100 13الخليجي الظاهريإجمالي السوق 

 97.20 98.28 99.13 99.22 98.84 100 حصة مبيعات الصناعة الخليجية

 135.59 121.92 111.08 109.91 114.73 100 حصة الواردات

 األنابيب

 87.60 92.99 100.37 89.22 99.62 100 مبيعات الصناعة الخليجية

 111.80 122.60 133.29 117.99 130.25 100 الواردات

 100.68 109.00 118.16 104.77 116.17 100 14إجمالي السوق الخليجي الظاهري

 87.01 85.32 84.94 85.16 85.75 100 حصة مبيعات الصناعة الخليجية

 111.05 112.48 112.80 112.62 112.12 100 حصة الواردات

 المصدر: بيانات التحقيق

لكل من منتجات  ( أن حجم مبيعات الصناعة الخليجيةب-5خالل بيانات الجدول رقم )يتضح من  .50

انخفاضا ملحوظا خالل فترة التحقيق بلغ قد سجل الحديد المسطحة، منتجات الحديد الطويلة، واألنابيب 

مقارنة % 12%، 25%، 15 بنسبةعلى التوالي، م 2019م إلى يونيو 2018خالل الفترة من يوليو 

 على التوالي %13% و3 %،7بنسبة  ،وبالتالي انخفاض أكبر في حصتها السوقية بلغ ،م2014بعام 

لكل من منتجات الحديد  لواردات محل التحقيقالحصة السوقية لخالل نفس الفترة. كما يالحظ أن 

 خالل نفس الفترة ارتفاعا ملحوظا قد سجلت محل التحقيقالمسطحة، منتجات الحديد الطويلة واألنابيب 

 .على التوالي %11و%، 36%، 5بنسبة 

في مبيعات الصناعة الخليجية وحصتها السوقية بالسوق  ايتضح أن هناك انخفاضعلى ما سبق،  بناء .51

سواء لكل فئات الحديد مجتمعة أو  فترة التحقيقخالل  للواردات وزيادة في حصتها السوقيةالخليجية 

 .المذكورة أعاله الثالثةلكل مجموعة من المجموعات 

VI-1-3 المخزون 
 (أ-6جدول رقم )

 المخزون لكل فئات الحديد مجتمعة

 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

                                                             

13
 التحقيقالواردات حمل  حجم+  اخلليجيةحجم السوق الظاهري = حجم مبيعات الصناعة  

14
 التحقيقالواردات حمل  حجم+  اخلليجيةحجم السوق الظاهري = حجم مبيعات الصناعة  
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2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

لكل  المخزون
 فئات الحديد

100 83.32 67.95 67.72 106.85 109.75 

 التحقيقالمصدر: بيانات 

م 2018ابتداء من عام  خالل فترة التحقيقفي المخزون  ملحوظاارتفاعا ( أ-6يوضح الجدول رقم ) .52

ويرى مكتب . % مقارنة بنفس الفترة10م بنسبة 2019يونيو  –م 2018الفترة يوليو خالل بلغ أقصاه 

منتجاتها في السوق  بيعصعوبة الصناعة الخليجية في  يعزى إلىهذا االرتفاع  األمانة الفنية أن

 .الخليجية

 (ب-6جدول رقم )

 المخزون حسب مجموعات الحديد الثالثة

 طنألف الوحدة: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 المنتجات المسطحة

 73.76 104.26 118.14 132.81 133.23 100 المخزون

 المنتجات الطويلة

 147.96 121.09 72.11 74.18 90.76 100 المخزون

 األنابيب

 49.97 125.95 85.49 75.95 100.36 100 المخزون

 المصدر: بيانات التحقيق

أن تغير حجم المخزون يختلف حسب كل مجموعة من المجموعة  (ب-6يوضح الجدول رقم ) .53

% خالل 48 بنسبةبالنسبة للمنتجات الطويلة ارتفاعا ملحوظا خالل فترة التحقيق، فقد سجل  الثالثة

 واألنابيب . أما بالنسبة للمنتجات المسطحةم2014م مقارنة بعام 2019يونيو  –م 2018الفترة يوليو 

م 2018يوليو  من خالل الفترة% 50و% 26بنسبة  على التوالي فقد سجل حجم المخزون انخفاضا

م على 2018-م2014، وذلك بعد االرتفاع المسجل خالل م2014مقارنة بعام  م2019يونيو  إلى

وقد تزامن انخفاض حجم المخزون للمنتجات المسطحة خالل آخر فترة  .%26% و4التوالي بنسبة 

، مما يعني أن الصناعة حاولت تصريف منتجاتها وهذا بشكل ملحوظ التحقيق مع انخفاض حجم اإلنتاج

 وقد تزامن انخفاض حجم المخزون لالنابيب. ما يفسر وجود انخفاض حجم المخزون خالل نفس الفترة

خالل آخر فترة التحقيق مع الزيادة في مبيعات التصدير واالستقرار النسبي في حجم اإلنتاج خالل نفس 

وهذا ما يفسر وجود  خارج دول المجلس الفترة، مما يعني أن الصناعة حاولت تصريف منتجاتها

 .فترة التحقيقآخر انخفاض حجم المخزون خالل 
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VI-1-4  الربحية 

 (أ-7جدول رقم )

 فئات الحديد مجتمعةالربحية لكل 

 القيمة: مليون لاير سعودي 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 صافى الخسائر/األرباح
 لكل فئات الحديد

100 -60.85 -0.10 -30.76 25.97 9.23 

 التحقيقالمصدر: بيانات 

 خالل فترة التحقيق بشكل مستمر ( تدهور الوضعية المالية للصناعةأ-7توضح بيانات الجدول رقم ) .54

، حيث سجلت الصناعة م2018م باستثناء عام 2015ابتداء من عام  بالنسبة لكل فئات الحديد مجتمعة

( *****)(% لتسجل بذلك خسائر بلغت -130بنسبة ) الخسائر م تدهور2017-م2014خالل الفترة 

 وضعيةتحسنت  م 2019م إلى يونيو 2018والفترة من يوليو  م2018في عام ، ومليون لاير سعودي

، وذلك مقارنة بعام مليون لاير سعودي *****و ***بقيمة  على التوالي الصناعة لتسجل أربا 

على  بالذات إلى تركيز الصناعة في هذه الفترةيرجع ويرى مكتب األمانة الفنية أن ذلك  م،2014

مبيعات التصدير خارج دول المجلس كما هو مبين في الجزء الخاص باألداء التصديري من هذا 

 .التقرير

 (ب-7جدول رقم )

 الربحية حسب مجموعات الحديد الثالثة

 القيمة: مليون لاير سعودي 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 المنتجات المسطحة

 18.99- 65.20- 105.85- 100.92- 102.58- 100- الخسائر/األرباحصافى 

 المنتجات الطويلة

 9.65 34.15 11.42- 18.41 35.16- 100 صافى الخسائر/األرباح

 األنابيب

 35.24 22.71 109.55 33.81 64.70 100 صافى الخسائر/األرباح

 المصدر: بيانات التحقيق

تختلف حسب كل مجموعة من المجموعة لصناعة ا ربحية أن( ب-7توضح بيانات الجدول رقم ) .55

، إال أن خسائر طيلة فترة التحقيق المسطحةبالنسبة للمنتجات فقد سجلت  ،الثالثة خالل فترة التحقيق

سعر متوسط تكلفة اإلنتاج إلى  متوسطهذه الخسائر تحسنت خالل أواخر فترة التحقيق بسبب تحسن 

م تدهور الخسائر 2017-م2014أما بالنسبة للمنتجات الطويلة فقد سجلت الصناعة خالل الفترة البيع. 
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الصناعة  وضعيةتحسنت م 2019يونيو  -م 2018والفترة يوليو م 2018، وفي عام ملحوظة بنسبة

إلى تركيز الصناعة في هذه  ذلك يرجعو م2014لكن بمستوى أقل مقارنة بعام  للمنتجات الطويلة

لت الصناعة أما بالنسبة لألنابيب، فقد سج .مبيعات التصدير خارج دول المجلس ة بالذات علىالفتر

م والفترة من يوليو 2018ربا  خالل فترة التحقيق بلغ أدناه خالل عام انخفاضا مستمرا في األ

 م. 2014% مقارنة بعام 65% و77م على التوالي بنسبة 2019م إلى يونيو 2018

VI-1-5  ،اإلنتاجية واألجورالعمالة 

 (أ-8جدول رقم )

 لكل فئات الحديد مجتمعة العمالة، اإلنتاجية واألجور

  2014 2015 2016 2017 2018 
-2018يوليو
 2019يونيو

 100.40 101.10 99.82 104.60 104.26 100 لكل فئات الحديد عدد العاملين

 79.48 101.42 93.99 97.69 97.64 100 اإلنتاجية )طن/عامل(

 التحقيقالمصدر: بيانات 

قد سجل  لكل فئات الحديد مجتمعة أن عدد العاملين في الصناعة الخليجية (أ-8يوضح الجدول رقم ) .56

 انخفضتنفس الجدول أن اإلنتاجية  يوضحكما  .م2014فترة التحقيق مقارنة بعام  استقرار خاللشبه 

اإلنتاجية نتيجة النخفاض حجم اإلنتاج %، وقد جاء هذا االنخفاض في 20فترة التحقيق بنسبة  خالل

 .مقابل استقرار نسبي في عدد العمالة

 (ب-8جدول رقم )

 حسب مجموعات الحديد الثالثة العمالة، اإلنتاجية واألجور

 
2014 2015 2016 2017 2018 

-2018يوليو
 2019يونيو

 المنتجات المسطحة

 105.09 108.85 109.63 111.18 107.86 100 عدد العاملين

 56.79 88.91 72.82 79.91 75.45 100 اإلنتاجية )طن/عامل(

 المنتجات الطويلة

 100.19 102.38 101.73 111.58 106.18 100 عدد العاملين

 85.10 103.38 97.78 100.27 104.08 100 اإلنتاجية )طن/عامل(

 األنابيب

 102.82 100.55 97.89 96.33 103.55 100 عدد العاملين

 99.34 107.45 105.13 88.85 97.46 100 )طن/عامل( اإلنتاجية

 المصدر: بيانات التحقيق
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 الثالثةتغير عد العاملين يختلف حسب كل مجموعة من المجموعة أن  (ب-8يوضح الجدول رقم ) .57

 شبه استقرار بالنسبةو % بالنسبة للمنتجات المسطحة،5ارتفاعا بنسبة  سجل ، فقدخالل فترة التحقيق

انخفضت بالنسبة للمنتجات  قد نفس الجدول أن اإلنتاجية يوضحكما  .واألنابيب للمنتجات الطويلة

%، واستقرار بالنسبة لألنابيب، وذلك خالل الفترة 15% و43المسطحة والطويلة على التوالي بنسبة 

ويرجع انخفاض اإلنتاجية بالنسبة  .م2014م مقارنة بعام 2019م إلى يونيو 2018من يوليو 

، ويرجع استقرار استقرار في عدد العمالةشبه للمنتجات المسطحة والطويلة إلى انخفاض اإلنتاج مقابل 

 .بنفس الوتيرة خالل نفس الفترة اإلنتاج وعدد العمالة تطوراإلنتاجية بالنسبة لألنابيب إلى 

VI-1-6  سعر البيع 

 (أ-9جدول رقم )

 الحديد مجتمعةسعر البيع لكل فئات 

 القيمة: باللاير السعودي الوحدة: طن         

  2014 2015 2016 2017 2018 
-2018يوليو
 2019يونيو

متوسط سعر بيع الوحدة 
 لكل فئات الحديد

100 79.66 73.39 83.40 95.46 93.75 

 المصدر: بيانات التحقيق

لكل فئات  للمنتج الخليجي المشابهض متوسط سعر البيع اانخف( أ-9بيانات الجدول رقم )توضح  .58

 م،2014مقارنة بعام  %27بنسبة  م2016خالل عام بلغ أدناه  التحقيق فترة خالل الحديد مجتمعة

التي شهدت زيادة كبيرة خالل نفس  لكل فئات الحديد مجتمعة محل التحقيقوذلك لمنافسة الواردات 

خالل آخر ثالث سنوات من فترة التحقيق على  ثم استمر متوسط سعر البيع في االنخفاض الفترة.

على  ظوذلك محاولة من الصناعة للحفا م2014% مقارنة بعام 6% و5%، 17التوالي بنسبة 

كما هو موضح في الجزء الخاص  حصتها السوقية التي سجلت انخفاضا مستمرا خالل نفس الفترة

 . بالمبيعات والحصة السوقية

 (ب-9جدول رقم )

 مجموعات الحديد الثالثة حسبسعر البيع 

 القيمة: باللاير السعودي الوحدة: طن 

  2014 2015 2016 2017 2018 
-2018يوليو
 2019يونيو

 المنتجات المسطحة
متوسط سعر بيع الوحدة 

 للمنتج الخليجي
100 87.24 71.75 91.18 104.60 98.97 

 المنتجات الطويلة
متوسط سعر بيع الوحدة 

 للمنتج الخليجي
100 83.15 72.01 81.63 102.31 93.52 
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  2014 2015 2016 2017 2018 
-2018يوليو
 2019يونيو

 األنابيب
متوسط سعر بيع الوحدة 

 للمنتج الخليجي
100 73.65 74.34 82.36 89.45 91.55 

 المصدر: بيانات التحقيق

 كامل خالل متوسط سعر البيع للمنتج الخليجي المشابهانخفاض  (ب-9بيانات الجدول رقم )توضح  .59

على التوالي  األنابيب، حيث انخفضوالطويلة المسطحة، المنتجات  بالنسبة للمنتجاتفترة التحقيق 

 %.8% و6%، 1بنسبة 

VI-2 التهديد بالضرر الجسيم 

من الالئحة التنفيذية، قام مكتب األمانة الفنية، من أجل تحديد التهديد ( 72)باالستناد الى المادة  .60

الزيادة الكبيرة في الواردات من بالضرر الجسيم والتحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع، بتحليل معدل 

سواء لكل فئات الحديد مجتمعة أو  المنتجات محل التحقيق والزيادة في الطاقة التصديرية لدول العالم

 .لكل مجموعة من المجموعات الرئيسية للحديد

تم اإلشارة إلى ذلك أعاله في الجزء الخاص بالظروف غير المتوقعة، فإن الصناعة الخليجية  كما .61

يد تواجه عدد من التحديات منها الزيادة الكبيرة في فائض الطاقة اإلنتاجية واإلنتاج على مستوى للحد

 كبيرة في الواردات محل التحقيق. العالم، وزيادة

كبيرة خالل فترة التحقيق، كما أنه في سجل معدل وحجم الزيادة في الواردات محل التحقيق زيادة  .62

ؤدي ال يس فإن ذلك العديد من دول العالم لحماية صناعاتها المحليةظل الحماية التجارية التي نهجتها 

 .جيةيمحالة الى المزيد من الزيادة في الواردات محل التحقيق إلى السوق الخل

العالم قد دول على مستوى المتبعة باإلضافة إلى السياسات التجارية  العالمية فائض الطاقة اإلنتاجية .63

يشير إلى احتمال الزيادة في الواردات  العالمية إلى السوق الخليجية، مماتحويل الصادرات يؤدي إلى 

المالية واالقتصادية في المستقبل، يعرض الصناعة الخليجية إلى تدهور أكبر لوضعيتها بشكل أكبر و

 وذلك في غياب أسواق حيث أن السوق الخليجية تبقى سوق جذابة بالنسبة للمصدرين/المنتجين األجانب

 اتخرى الستيعاب فائض اإلنتاج في العالم والتي تظل أغلبيتها محمية سواء من خالل السياسأ تصدير

التجارية أو من خالل تطبيق أدوات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على عكس السوق 

 الخليجية.

رفع القيود اعتماد اللقاحات المضادة و عد انحسار جائحة كورونا خاصة بعد البدء فيبكما انه  .64

واالجراءات االحترازية فإنه من المتوقع حدوث حالة من االنتعاش في االقتصاد العالمي وهو ما 
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سينعكس على الطلب العالمي على منتجات الحديد محل التحقيق، مما يعني احتمالية زيادة الواردات 

 إلى دول المجلس.

VI-3 والتهديد بالضرر الجسيم الجسيم خالصة حول تحديد وجود الضرر 

ضرر  منأن الصناعة الخليجية تعاني  نهائيةوبصفة  بناء على ما سبق مكتب األمانة الفنيةل تبين .65

  .وتهديد بالضرر الجسيم جسيم
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VII. العالقة السببية 

العالقة السببية بين الزيادة في الواردات محل التحقيق والضرر  بدراسة مكتب األمانة الفنيةقام  .66

الجسيم، كما قام بدراسة العوامل األخرى غير الزيادة في الواردات والتي قد تساهم في الضرر الجسيم 

( من 71( من المادة )3استناداً إلى الفقرة ) ، وذلكفترة التحقيقخالل  الحاصل للصناعة الخليجية

  وفقا لما يلي: يذية للقانون الخليجي الموحدالالئحة التنف

VII-1 أثر الواردات محل التحقيق على وضعية الصناعة الخليجية 

السوقية وذلك على حساب الحصة السوقية  تهاحصو الواردات محل التحقيقفي  زيادةوجود  تبين .67

 للصناعة الخليجية ومبيعاتها. 

على المنافسة بسبب عدم قدرتها  لدى الصناعة انخفاض في الطاقة المستغلةأدت هذه الوضعية إلى  .68

مع كمية الواردات المتزايدة، مما أرغم الصناعة على تقليص إنتاجها ومبيعاتها لصالح الواردات التي 

استحوذت على حصة كبيرة من السوق الخليجية، مما ساهم في الرفع من مستويات المخزون لدى 

 عية المالية للصناعة.وتسجيل خسائر أدت إلى تفاقم الوض الصناعة

كما أن فائض الطاقة اإلنتاجية في العالم باإلضافة إلى السياسات التجارية المتبعة على مستوى دول  .69

 كبيرة احتمال زيادة قد يؤدي إلى وانتعاش االقتصاد العالمي انحسار جائحة كوروناقرب و العالم

تدهور أكبر لوضعيتها المالية واالقتصادية يعرض الصناعة الخليجية إلى مما س ،في الواردات وشيكةو

في المستقبل، حيث أن السوق الخليجية تبقى سوق جذابة بالنسبة للمصدرين/المنتجين األجانب وذلك في 

غياب أسواق تصدير أخرى الستيعاب فائض اإلنتاج في العالم والتي تظل أغلبيتها محمية سواء من 

ق أدوات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على خالل السياسة التجارية أو من خالل تطبي

 عكس السوق الخليجية.

المتمثل في تدهور  والتهديد بالضرر الجسيم وجود الضرر الجسيم نهائيةوبناء عليه، تبين بصفة  .70

ئة ، الشيء الذي تزامن مع الزيادة الحديثة والمفاجللصناعة وتفاقم أزمتها المالية االقتصاديةالمؤشرات 

 .والحادة والكبيرة في حجم الواردات محل التحقيق
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VII-2 العوامل األخرى 

VII-2-1 ألداء التصديري للصناعة الخليجيةا  

 (10جدول رقم )

 لكل فئات الحديد مجتمعة مبيعات التصدير

 طن ألف الوحدة:

  2014 2015 2016 2017 2018 
-2018يوليو
 2019يونيو

 231.02 266.39 155.32 119.24 101.45 100 التصدير مبيعات

 المصدر: بيانات التحقيق

خالل بلغ أقصاه  رة التحقيقتخالل ف في مبيعات التصدير ملحوظا ارتفاعا( 10الجدول رقم ) يوضح .71

في االرتفاع  مبيعات التصدير م، ثم استمرت2014% مقارنة بعام 166م بنسبة حوالي 2018عام 

 % مقارنة بنفس الفترة.131م بنسبة 2019يونيو إلى  م2018خالل الفترة من يوليو 

 ال يمكن إرجاع الضرر الجسيم للصناعة الخليجية إلى التراجع في األداء التصديري.، بالتالي .72

VII-2-2 انكماش الطلب 

م إلى يونيو 2018م والفترة من يوليو 2018عام  في حجم السوق الخليجية خالل انخفاضيالحظ  .73

خالل الفترة  استقرارم، وذلك بعد 2014% مقارنة بعام 19% و4م على التوالي بنسبة 2019

إال أنه رغم هذا االنخفاض في حجم السوق في آخر فترة التحقيق فقد ارتفعت ، م2017-م2014

م على 2014فس الفترة مقارنة بعام % خالل ن29الحصة السوقية للواردات بشكل ملحوظ بنسبة 

بالتالي يرى مكتب % خالل نفس الفترة، 6حساب الحصة السوقية للصناعة التي انخفضت بنسبة 

ال يقطع العالقة السببية ما بين الزيادة في الواردات  في حجم السوق األمانة الفنية أن هذا االنخفاض

 والضرر الجسيم.

VII-2-3 التطور التقني 

 .منتجات الحديد والصلبفي صناعة  حديثة ليجية تقنيةالصناعة الختستخدم  .74

 اعة الخليجية إلى التطور التقني.يمكن إرجاع الضرر الجسيم للصن البالتالي،  .75

VII-2-4 والمنافسة بين المنتجين الخليجيين  الممارسات التجارية التقييدية
 واألجانب

ممارسات تقييدية أو عوائق حسب البيانات والمعلومات المتوفرة، فإنه ال توجد بدول المجلس أي  .76

 .المعنية بالتحقيقالحديد  اتتجارية تؤثر على تجارة منتج
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ب البيانات لم يتأثر أداء الصناعة الخليجية بالمنافسة الداخلية بين المنتجين الخليجيين وذلك حسكما  .77

 والمعلومات المتوفرة.

ن األجانب من خالل الزيادة يتضح أن الصناعة الخليجية قد تأثرت بمنافسة المنتجيفضال عن أنه  .78

 على حساب الحصة السوقية للصناعة زادت حصتها السوقيةوالتي  المكثفة للواردات محل التحقيق

 .ومبيعاتها

لمنافسة بين المنتجين ا الممارسات التجارية التقييدية أو يمكن إرجاع الضرر الجسيم إلى البالتالي،  .79

 الخليجيين.

VII-3 خالصة حول العالقة السببية 

 محل التحقيق العالقة السببية بين الزيادة في الواردات نهائيةبصفة  مكتب األمانة الفنية درس .80

 واستنتج ما يلي:، خالل فترة التحقيق والضرر الجسيم الحاصل للصناعة الخليجية

السوقية وذلك على حساب الحصة السوقية  تهاحصو الواردات محل التحقيقفي  زيادةوجود تبين  .81

 .للصناعة الخليجية ومبيعاتها

المتمثل في تدهور المؤشرات االقتصادية للصناعة  والتهديد بالضرر الجسيم وجود الضرر الجسيم .82

، الشيء الذي تزامن مع الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في حجم أزمتها الماليةوتفاقم 

 .التحقيق الواردات محل

، الممارسات التجارية التقييدية، التطور خرى غير الواردات، كانكماش الطلبلم تساهم العوامل األ .83

في الضرر الجسيم للصناعة  أو أية عوامل أخرى التقني أو األداء التصديري أو المنافسة الداخلية

 الخليجية وأن هذا الضرر مرده إلى الزيادة في الواردات محل التحقيق.

في  الكبيرة اء على ما سبق، يتضح أن هناك أدلة كافية على توافر العالقة السببية بين الزيادةبن .84

الحاصل للصناعة  والتهديد بالضرر الجسيم محل التحقيق والضرر الجسيم اتالواردات من المنتج

 .الخليجية
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VIII.  تعليقات األطراف ذوي العالقة أو المصلحة وردود مكتب األمانة

 الفنية

إجراءات بدء  مكتب األمانة الفنية تعليقات األطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق حولاستلم  .85

وجلسة االستماع وكذلك تعليقات حول تعديل نطاق المنتج محل  التقرير األولي للتحقيقو التحقيق

الجهات الحكومية األجنبية  عدد منومنهم ، (29)التحقيق المنشور في النشرة الرسمية العدد 

الشركات المصدرة/المنتجة للمنتج محل التحقيق )المشار إليهم فيما بعد باألطراف المصدرة للمنتج و

 الصناعة الخليجية.المستوردين الخليجيين للمنتج محل التحقيق و محل التحقيق(، وكذلك تعليقات من

VIII-1 تعليقات ممثلي المنتجين/المصدرين األجانب 

VIII-1-1.1 التعليق األول 

 الشرط تجاهلت قد التحقيق سلطة أنالمصدرة للمنتجات محل التحقيق  االطرافبعض  ادعت .86

 األسباب أو الخاصة الظروف تحدد ولم ،التحقيق بدء إعالن عند" الخاصة الظروف بتوافر" الخاص

 الالئحة من( 4) الفقرة( 2) المادة نص إلى ذلك في استندت وقد ،التحقيق بدء إلى أدت التي االستثنائية

  .الموحد" النظام" للقانون التنفيذية

 رد مكتب األمانة الفنية

االمر ببدء تحقيق  ةاستثنائييجوز للجنة الدائمة في حاالت "على أنه  (2)من المادة  (4)الفقرة  تنص .87

( سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الوزارات 2من غير المشار إليهم في الفقرة )

االنتاج في الدول االعضاء، وذلك عند توفر االدلة الكافية التي تبرر المشرفة على أي من قطاعات 

. وبناء عليه فإنه يجوز للجنة الدائمة على "( من هذه المادة3البدء في التحقيق كما وردت في الفقرة )

خالف الحاالت العادية التي يكون االصل فيها ان يتم تقديم الشكوى من قبل الصناعة الخليجية او من 

اللجنة الدائمة بدء التحقيق إذا تبين لها توفر أدلة كافية وتضرر قطاع صناعي ما  تقررعنها أن  ينوب

وعليه، وبناء على شكوى من الصناعة أو من ينوب عنها.  لتلقيمن  ممارسة ضارة دون الحاجة 

ات محل الدراسة التي قام بها مكتب األمانة الفنية حول تطور واردات دول مجلس التعاون من المنتج

تحقيق وقاية ضد الزيادة التحقيق ووضع الصناعة الخليجية للحديد، أصدرت اللجنة الدائمة قرارها ببدء 

التنفيذية، من الالئحة  (2)من المادة  (4)الفقرة ألحكام  وفقا منتجات الحديد بعض من في الواردات

ً أن البيانات والمعلومات واألدلة والقرائن ا لمقدمة في الدراسة كافية إلجراء حيث ثبت لديها مبدئيا

 التحقيق وفقاً ألحكام القانون الموحد والئحته التنفيذية.
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VIII-1-1.2 التعليق الثاني 

أية إشارة االطراف أن إعالن بدء التحقيق وإخطار منظمة التجارة العالمية لم يتضمن  بعضادعت  .88

ولم يتضمن أي أدلة حول وجود الضرر والعوامل  للخصائص التقنية للمنتج محل التحقيق واستخداماته

المتعلقة بالضرر أو التهديد به، كما أن مكتب االمانة الفنية لم يقم بإتاحة نسخة غير سرية من الدراسة 

 التي أعدها ألغراض بدء التحقيق.

 رد مكتب األمانة الفنية

ضمن إعالن بدء  هذا التحقيقبكافة البيانات والمعلومات المتعلقة  أنه أتا  الفنية االمانةمكتب يؤكد  .89

أتا  لألطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق فرصة  التحقيق وإخطار منظمة التجارة العالمية، كما

الملف العام كما هو موضح  االطالع على كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة بالتحقيق من خالل

الملف العام للتحقيق نسخة غير سرية من الدراسة  يتضمن ، كمابدء التحقيق إلعالنرسمية في النشرة ال

 .التي بناء عليها تم بدء التحقيق

VIII-1-1.3 التعليق الثالث 

 من اوارداته ضد وقاية تحقيق في بالبدء تقام التعاون مجلسدول  أناألطراف  بعض أشارت .90

 فيها تدعي محلية صناعة أي من شكوى أي تلقي ودون انفسه تلقاء من والصلب الحديد منتجات بعض

 األطراف هذه وتتساءل المنتجات، هذه من الواردات زيادة جراء بحدوثه التهديد أو جسيمال ضررال

 عالقة وجود إلى والتوصل األولي التقرير في الواردة الضرر عوامل بتحديد التحقيق سلطة قامت كيف

 أن خاصة الصناعة، من بيانات ورود دون الواردات وزيادة الصناعة على الواقع الضرر بين سببية

 عن اختلفت السببية والعالقة الضرر حول االستماع جلسة أثناء المحلية الصناعة قدمتها التي البيانات

 بطلب تقدمت التحقيق محل للمنتجات المصنعة المحلية الشركات بعض أنو التقرير في المذكورة تلك

 محليا إنتاجها يتم ال المنتجات هذه أن حيث التحقيق هذا من المنتجات بعض باستثناء الجلسة أثناء

 .المحلي المنتج يغطيها ال أخرى صناعات في لإلنتاج مدخال يعد اآلخر والبعض

 رد مكتب األمانة الفنية

 (4)الفقرة األمانة الفنية أنه بعد بدء التحقيق بناء على قرار اللجنة الدائمة طبقا ألحكام  مكتبيؤكد  .91

البيانات الضرورية للتحقيق عن طريق االستبيانات  تجميعمن الالئحة التنفيذية، تم  (2)من المادة 

والتي تم دراستها وتحليلها وعكس النتائج األولية ضمن التقرير األولي. أما فيما يخص االدعاء بأن 

اختلفت عن  لعالقة السببيةحول الضرر وا البيانات التي قدمتها الصناعة المحلية أثناء جلسة االستماع

أن بعض الشركات المحلية المصنعة للمنتجات محل التحقيق تقدمت بطلب وتلك المذكورة في التقرير 
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، يؤكد المكتب أن البيانات التي قدمتها الصناعة الخليجية خالل أثناء الجلسة باستثناء بعض المنتجات

ردودها على استبيانات التحقيق، وأن شركات  جلسة االستماع ال تختلف عن البيانات التي قدمتها في

عديدة تقدمت بطلبات حذف و/أو إضافة بعض البنود الجمركية لمنتجات الحديد والتي قام المكتب 

بدراستها وفقا لما هو موضح في الجزء الخاص بالمنتج محل التحقيق والمنتج المشابه أو المنافس له 

 بشكل مباشر من هذا التقرير.

VIII-1-1.4  ابعالرالتعليق 

 ال طويلة فترة هي ونصف سنوات لخمس والممتدة الضرر تقييم فترةادعت بعض األطراف أن  .92

 سنة اختيار وأن للواردات، وحديثة وكبيرة ومفاجئة حادة زيادة يوجد ال وأنه بها االعتداد يمكن

 لجان قرارات مع يتعارض م2019و م2018للمقارنة مع باقي السنوات خاصة  اساس كسنة م2014

 .الواردات بيانات ميعتجكما طالبت بضرورة فصل المنتجات في  ،المنازعات فض

 رد مكتب األمانة الفنية

 الموحدومتطلبات القانون الخليجي  ىيؤكد مكتب األمانة الفنية ان فترة تقييم الضرر المختارة تتماش .93

او لجان فض المنازعات فترة زمنية محددة كما  الدولي اقفومتطلبات اتفاقية الوقاية حيث لم يحدد االت

سنوات ونصف فترة معيبة وغير منطقية ولم يحدد أي متطلبات محددة لفترة التحقيق  5لم تعتبر مدة ال

 .US – Line Pipe15في قضية  لجان فض المنازعات وهذا ما ذهبت إليه

سنوات  5لفترة  اختيارهاد لجان فض المنازعات أن الواليات المتحدة االمريكية وعن تكما أضاف .94

للفترة المختارة لقضية االحذية االمريكية لم تخالف  ةونصف كمدة لتحليل الضرر وهي مدة مشابه

الزيادة في  أثروان االساس في دراسة مدة تقييم الضرر يجب ان تتم من خالل تحليل  ،الدولية االتفاقية

خالل  وتقييم الضرر قام بتحليل الواردات أنهمكتب االمانة الفنية كما يؤكد الواردات على الصناعة. 

 ل بها. الما ذهبت إليه لجان فض المنازعات في القضايا التي تم االستدفترة التحقيق المختارة وفقا 

أنه بالنظر إلى التداخل والترابط يؤكد المكتب أما فيما يخص االدعاء بضرورة فصل المنتجات،  .59

الكبير بين مختلف فئات الحديد محل التحقيق فقد تم التعامل مع إجمالي المنتجات كمجموعة واحدة، كما 

بضرورة القيام بفصل المنتجات ألغراض دراسة ما يلزم سلطة التحقيق أنه ال يوجد في اتفاقية الوقاية 

  الواردات.

                                                             

 .WT/DS202/Rمن تقرير لجنة تحكيم فض المنازعات رقم  (7.201) الفقرة 15
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VIII-1-1.5  الخامسالتعليق 

 من إنتاجها يتم ال التي المنتجات استبعاد ألطراف المصدرة للمنتج محل التحقيقبعض ا طالبت .96

 نطاق المنتجات من ةالخليجي السوق في الطلب يغطي ال بشكل إنتاجها يتم التي أو الخليجية الصناعة

بنود  كافة ، ومنهاأو تلك التي يتم إنتاجها بمواصفات أقل وبجودة أقل من المنتجات المستوردة التحقيق

 المتعلقة 2الفئة رقم بنود ، وبالمسطحات وألوا  صاج حديد مسحوبة على الساخن المتعلقة 1الفئة رقم 

األنابيب المستخدمة في نقل واستخراج الغاز و، بمسطحات والوا  صاج حديد مسحوبة على البارد

 .5و 4و 3الفئات رقم  بعض المنتجات منباإلضافة إلى ، والزيت/النفط

 األمانة الفنيةرد مكتب 

 الحذفطلبات حذف بعض المنتجات، يؤكد مكتب األمانة الفنية أنه قام بدراسة طلبات  فيما يخص .97

 لبعض منتجات الحديد واإلضافة التي تقدمت بها كافة األطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق

قررت تعديل نطاق المنتجات هذه الطلبات و بالنظر فيقامت  والتي تم عرضها على اللجنة الدائمة التي

 األوليةبعض المواد و األنابيب المستخدمة في نقل واستخراج الزيت والغاز/النفط باستبعاد محل التحقيق

كونها تنتج  طلبات الحذف فقد تم رفضهاما ما يتعلق بباقي أ، لصناعة منتجات حديد أخرى الرئيسية

بعض البنود الجمركية للمنتجات التي تقوم كما قررت اللجنة الدائمة إضافة  .معتبرةخليجيا وبكميات 

 ورفضت باقي طلبات اإلضافة كونها ال تستوفي شرط الزيادة في الواردات، الصناعة الخليجية بإنتاجها

باإلضافة إلى رفض طلبات إضافة منتجات البيلت كونها من المواد األولية الرئيسية لصناعة منتجات 

في النشرة الرسمية  وقد قام مكتب األمانة الفنية بنشر تعديل نطاق المنتجات محل التحقيق .أخرى حديد

 .(29العدد )

VIII-1-1.6  السادسالتعليق 

ادعت بعض األطراف المصدرة للمنتج محل التحقيق أن سلطة التحقيق لم تقدم في اعالن بدء  .98

من  المعنية تمكن االطرافتالتحقيق او التقرير االولي أي معلومات توضح فيها تمثيل الصناعة حتى 

 تحديد التحقيق سلطة على يتعينأنه  بعض هذه األطراف كما اشارت .هذا الموضوع التعليق على

 وجود عدم إلى بالنظر حيث أنه التحقيق تحت المندرجة المنتجات فئات من فئة لكل المحلية الصناعة

 .السببية والعالقة الضرر تقييم في المعايير صحة عدم الطبيعي فمن الصناعة هوية

 رد مكتب األمانة الفنية

 (4)الفقرة األمانة الفنية أنه قام ببدء التحقيق بناء على قرار اللجنة الدائمة طبقا ألحكام  مكتبيؤكد  .99

من الالئحة التنفيذية، عالوة على أن الدراسة التي تم على أساسها بدء التحقيق تتضمن  (2)من المادة 
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لصناعة بما يتوافق تمثيلية ا قام بحسابالمكتب أنه د يؤكبيانات حول اإلنتاج ومؤشرات الضرر، كما 

أن بيانات  تبينحيث  ،الخليجي الموحد من القانون (3)مع متطلبات اتفاقية الوقاية وكذلك المادة 

كبيرة نسبة تمثل  أنها الصناعة الخليجية التي تم تقديمها سواء خالل الدراسة أو خالل مرحلة التحقيق

 من فئة لكل المحلية الصناعة تحديدأما فيما يخص االدعاء بضرورة . من إجمالي اإلنتاج الخليجي

أنه بالنظر إلى التداخل والترابط الكبير بين ، يؤكد المكتب التحقيق تحت المندرجة المنتجات فئات

أنه ال مختلف فئات الحديد محل التحقيق فقد تم التعامل مع إجمالي المنتجات كمجموعة واحدة، كما 

بضرورة القيام بفصل المنتجات ألغراض حساب تمثيلية ما يلزم سلطة التحقيق يوجد في اتفاقية الوقاية 

 الصناعة أو تقييم الضرر.

VIII-1-1.7  السابعالتعليق 

 التقرير تم تحديدها في أشارت بعض االطراف المصدرة للمنتج محل التحقيق أن الظروف التي .100

الطاقة اإلنتاجية ، ومنها الزيادة في تعتبر تطورات غير متوقعةغير متوقعة ال  ظروفاألولي على أنها 

 لصناعة الحديد في العالم حيث أنها حدثت في الماضي واستمرت في الوجود وبالتالي ال يمكن اعتبار

دول العالم في اإلجراءات التي قامت بها العديد من ، كما أن الحدث بمتابة ظروف غير متوقعة هذا

إطار الممارسات التقييدية التجارية سواء من خالل السياسات التجارية أو أدوات مكافحة الممارسات 

بالمعنى المقصود الضارة في التجارة الدولية في قطاع الحديد ال يمكن اعتبارها ظروف غير متوقعة 

الظروف غير  تحليلراف أن كما ادعت هذه األط .1994)أ( من اتفاقية الجات ( 1:19في المادة )

 .من المنتجات محل التحقيق أو فئة المتوقعة يجب أن يتم لكل منتج

 رد مكتب األمانة الفنية

حول الظروف غير المتوقعة وما تم  األولية على ما جاء في التحديدات مكتب األمانة الفنية يؤكد .101

الظروف االقتصادية  أن اإلشارة إليه في الجزء الخاص بالتطورات غير المتوقعة من هذا التقرير من

مريكية تعتبر ظروفا غير متوقعة والتي أدت إلى اختالل لواليات المتحدة األل بالسياسة التجارية المتعلقة

نتج عن ذلك من اتخاذ تدابير حمائية ضد وارداتها من عدد كبير توازن الحركة التجارية في العالم وما 

في الطاقة  غير المتوقعة من المنتجات وهو أمر غير اعتيادي، والذي تزامن مع الزيادة الكبيرة

الممارسات التقييدية التجارية التي قامت أدت هذه الظروف إلى تزايد  في قطاع الحديد. كمااإلنتاجية 

بها العديد من دول العالم من خالل العدد الكبير وغير المتوقع من تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة 

دات لتستهدف السوق ارحركة التجارة العالمية وتحول الو اضطرابإلى  ىأدمما ، الدولية التجارةفي 

 الخليجية غير المحمية. 
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غير  اظروف والصلب مكتب األمانة الفنية الزيادة العالمية للطاقات االنتاجية في الحديد اعتبركما  .102

أنه كان متوقعا أن تنخفض الطاقات اإلنتاجية في العالم  حيث ،الوارداتمتوقعة التي أدت للزيادة في 

في ظل الظروف خاصة  غير متوقع شكلب االنتاجيةولكن على العكس من ذلك زادت الطاقات 

  .اإلشارة إليها في الجزء الخاص بالتطورات غير المتوقعة من هذا التقرير تم االقتصادية التي

أما فيما يخص االدعاء بضرورة تحقق ظروف غير متوقعة لكل منتج أو فئة من المنتجات محل  .103

مختلف فئات الحديد  بينأنه بالنظر إلى التداخل والترابط الكبير التحقيق، يؤكد مكتب األمانة الفنية 

محل التحقيق فإنه يكفي إثبات وجود ظروف غير متوقعة بالنسبة إلجمالي منتجات الحديد محل 

 التحقيق.

VIII-1-1.8  الثامنالتعليق 

مكتب والمكسيك  مصر ،ماليزيا، روسيا، البرازيل، أوكرانيا، تايوان ،إندونيسيا ،الصين طالبت .104

نسبة  إذا كانتباعتبارها دول نامية  الوقائية من فرض التدابير هاالنظر في إمكانية استبعاد األمانة الفنية

  .من اتفاقية الوقاية بمنظمة التجارة العالمية (9)المادة % تطبيقا ألحكام 3ن ع تقل وارداتها

 رد مكتب األمانة الفنية

أنه في حال تم  مكتب االمانة الفنية فيما يخص طلبات استبعاد الدول النامية من فرض التدابير، يؤكد .105

اتفاقية من  (9)من المادة  (1)فرض تدابير وقائية فإنه سيتم استبعاد الدول التي تستوفي شروط الفقرة 

ضمن النشرة  بأسماء هذه الدول قائمةمن الالئحة التنفيذية، وسيتم نشر  (76)الوقاية وأحكام المادة 

 لمكتب األمانة الفنية. الرسمية

VIII-1-1.9 التعليق التاسع 

من فرض أي  ( مكتب األمانة الفنية باستبعاد صادراتها إلى دول المجلسEFTAطالبت دول اإلفتا ) .106

 فترة التحقيقخالل  % من إجمالي واردات دول المجلس0.1كونها ال تتعدى قيمتها  تدابير وقائية

صناعة، سبب في الضرر الجسيم أو تهديد بالضرر الجسيم الواقع على الال يمكن اعتبارها بالتالي و

 .من اتفاقية التبادل الحر بين دول اإلفتا ودول مجلس التعاون (12.2)حكام المادة وذلك تطبيقا أل

 رد مكتب األمانة الفنية
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قام بتحليل واردات دول المجلس  أنه مكتب االمانة الفنيةفيما يخص طلب استبعاد دول اإلفتا، يؤكد  .107

% بالنسبة لكل من أيسلندا، ليختنشتاين والنرويج 0 تمثل ما بينوتبين أنها  16ذات منشأ دول اإلفتا

وبالتالي فإنها لم تساهم في الضرر الجسيم أو التهديد  فترة التحقيق، خالل % بالنسبة لسويسرا0.1و

مراعاة  في حال تم فرض تدابير وقائية فإنه سيتمبالضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية، وأنه 

 من اتفاقية التبادل الحر بين دول اإلفتا ودول مجلس التعاون. (12.2)المادة  أحكام

VIII-1-1.10  العاشرالتعليق 

أشارت بعض االطراف المصدرة للمنتج محل التحقيق أن مكتب األمانة الفنية لم يقم بتحليل الزيادة  .108

 اتعملي لها التحقيق محل المنتجاتفي الواردات لكل فئة من فئات المنتجات محل التحقيق، حيث أن 

 الفئات من فئة كل إلنتاج مختلفة قدرات لها المحلية الصناعة أن كما مختلفة، واستخدامات مختلفة إنتاج

  .البعض ضهاعب ضمن التحقيق محل الفئات إحالل يمكن ال، وأنه التحقيق محل

 رد مكتب األمانة الفنية

فيما يخص االدعاء بضرورة تحليل الزيادة في الواردات لكل فئة من فئات الحديد محل التحقيق،  .109

ن كل فئات الحديد محل التحقيق تم اعتبارها كمجموعة واحدة من منتجات أ مكتب االمانة الفنيةيؤكد 

لظروف غير الحديد ألغراض تحديد ما إذا كانت هذه المنتجات تم توريدها في دول المجلس، تبعا 

متوقعة، بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعالقة مع اإلنتاج بشكل أحدث ضررا جسيما أو 

يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر. من جهة 

تحليل بضرورة القيام بما يلزم سلطة التحقيق  أخرى وجب التنويه أنه ال يوجد في اتفاقية الوقاية

   .كان التحقيق يشمل أكثر من منتج امنفرد للمنتجات إذ بشكللواردات ا

الدولي لم يلزم سلطات التحقيق بعمل تحليل منفصل  االتفاقعلى الرغم من أن كما يؤكد المكتب أنه  .110

 بدراسة قام التحليلولمزيد من  هإال أن ،للواردات في حال وجود أكثر من منتج في ذات التحقيق

المجموعات الثالثة لمنتجات الحديد محل التحقيق المعروفة لدى الصناعة من  مجموعةلكل  الواردات

الخليجية وهي: المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة، واألنابيب، كما تم اإلشارة إلى ذلك في الجزء 

وذلك  من هذا التقرير، الخاص بالمنتج محل التحقيق والمنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر

 .باإلضافة إلى التحليل اإلجمالي لكل فئات الحديد محل التحقيق مجتمعة

                                                             

 جمهورية أيسلندا، إمارة ليختنشتاين، مملكة النرويج واالتحاد السويسري. 16
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VIII-1-1.11 عشر الحادي التعليق 

أن الزيادة المزعومة في الواردات لم تكن حديثة ومفاجئة وحادة وكبيرة بما  األطراف بعض ادعت .111

كما أشارت هذه االطراف أن  يكفي للتسبب بضرر او تهديد به للصناعة المحلية في دول المجلس.

األرجنتين  قضية هيئة االستئناف فيوفقا لما أوضحته  مفهوم "الزيادة المفاجئة والحديثة في الواردات"

من سلطة التحقيق أن تأخذ في االعتبار معدل نمو الواردات وتسلسلها الزمني فضالً  يتطلباألحذية،  -

 .من فترة التحقيقعامين  آخر عام أوآخر  عن التطور في الماضي القريب، أي خالل 

 رد مكتب األمانة الفنية

يرى مكتب األمانة الفنية أن التفسير المشار إليه في إدعاء األطراف المعنية هو تفسير غير دقيق،  .112

أنها ال تتفق مع تفسير لجنة التحكيم األحذية قد أوضحت ب-حيث ان هيئة اإلستئناف في قضية األرجنتين

فإنها  التحقيق، لفترة البداية نقطة كانت مهما" أنه ( على أن المقصود بهاis beign usedلعبارة )

 التحقيق فترة أن وإنما تعتقد هيئة اإلستئناف ،"الماضي القريب جًدا يتجاوز ال موعد في تنتهي أن يجب

نفسها هي  التحقيق فترة تكون أن يجب بل ،الماضي القريب جًدا فيفقط  تنتهي أال يجب الصلة ذات

القريب، وبالتالي فإن مكتب األمانة الفنية ال يتفق مع التفسير المثار من األطراف المعنية بأن  الماضي

 خر عامين من فترة التحقيق.آخر عام أو آبحث التطور في الماضي القريب يتم في خالل 

VIII-1-1.12  عشر الثانيالتعليق 

المقدمة في إعالن بدء التحقيق وجود تضارب بين بيانات الواردات األطراف إلى  بعضأشارت  .113

عدم صحة بيانات الواردات التي تم على  ، مما يؤكدلبيانات الواردة في التقرير األوليوبين تلك ا

 العامة البيانات قاعدة على اعتمدت قد التحقيق سلطة نأما ادعت هذه األطراف ك أساسها بدء التحقيق.

ISSB التعاون مجلس لدول الرسمية البيانات على االعتماد ينبغي في حين كان الواردات بشأن، 

 .العامة البيانات قاعدة على االعتماد إلى أدت التي المبررات توضيح التحقيق سلطة من وتطلب

ال  اأنه حيث غير مكتملة وال يمكن االعتماد عليها ISSBانات بيأن  وأشارت بعض هذه األطراف

، 730520، 730424ال تتضمن بيانات للبنود  أنهاكما ، دول المجلس لثالث دول منبيانات  تضمنت

هذه بعض أضافت  د هذه المنتجات من نطاق التحقيق. كمالذا البد من استبعا 730810و 730539

 ISSB( من قاعدة بيانات Mirrorأن بيانات الواردات المحصل عليها بشكل عكسي )األطراف 

حجم االستيراد المعتمد في التقرير تبين بأن  ، حيثالبيانات المتضمنة في التقرير األوليتختلف عن 

، مما يبين أن سلطة التحقيق لم تقم بحذف الواردات البينية بين خالل فترة التحقيقخالل األولي أعلى 
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سواء زيادة في الواردات ال تعكس أي  ISSBبيانات كما ادعت هذه األطراف أن  دول المجلس.

 .خالل فترة التحقيق بالكامل مطلقة أو بالنسبة لإلنتاج

 رد مكتب األمانة الفنية

فيما يتعلق باالدعاء بوجود تضارب بين بيانات الواردات المقدمة في إعالن بدء التحقيق والتقرير  .114

بعد مراجعة بيانات الواردات في التقرير األولي أنه لم يتم حذف  األولي، تبين لمكتب األمانة الفنية

لم بحيث جوهرية  ال تعتبر إال أنه اتضح أن االختالفات الموجودةول المجلس، التجارة البينية بين د

توفر شروط الزيادة في الواردات، خاصة أن بيانات الواردات التي تم على أساسها بدء  علىتؤثر 

كما يؤكد المكتب أن بيانات الواردات التحقيق والمتضمنة في إعالن بدء التحقيق كانت صحيحة. 

هذا التقرير، وذلك بعد تعديل نطاق المنتجات محل التحقيق، ال تشمل التجارة البينية بين المتضمنة في 

 دول المجلس.

ولم يعتمد على البيانات الرسمية لدول مجلس  ISSBالمكتب على بيانات  باعتمادأما فيما يتعلق  .115

 ISSB موقع من الواردات بياناتتم اعتماد  الدائمة اللجنةقرار  بناء علىيؤكد المكتب أنه التعاون، 

يخص وفيما  .للجميع معروفمعتمد و مصدر هوحول صناعة الحديد و دقيقة ناتبيا يشمل والذي

تتضمن فقط ثالث دول من دول المجلس دون البقية وأن البنود الجمركية  ISSBاالدعاء بأن بيانات 

يؤكد مكتب ، ISSBغير متوفرة على قاعدة بيانات  730810و 730539، 730520، 730424

وألغراض بدء خالل مرحلة ما قبل التحقيق  ISSBبيان الواردات المستلم من  أن األمانة الفنية

 730539، 730520، 730424البنود الجمركية يشمل كل دول المجلس ويتضمن التحقيق 

ال يندرج ضمن التحقيق وبالتالي لم يتم احتسابه  730810أن البند  وجب التنويه، كما 730810و

وهذه البيانات متوفرة ومتاحة من خالل الملف  .ضمن واردات دول المجلس للمنتجات محل التحقيق

كما يؤكد مكتب األمانة  خالل مختلف مراحل التحقيق.لالطالع عليه  لألطرافالعام للتحقيق والمتا  

ل دراسة بيان واردات دول المجلس لمنتجات الحديد محل التحقيق وفق المنهجية الفنية أنه من خال

 محل المنتجات من للوارداتزيادة كبيرة وحادة ومفاجئة وحديثة  هناك أن تبين فقدالموضحة أعاله 

كما هو موضح في الجزء الخاص بالزيادة في  االنتاج مع بالعالقة أو مطلق بشكل سواء التحقيق

وبعد تعديل نطاق المنتجات محل التحقيق وفق ما تم اإلشارة إليه في  ؛التقرير األولي الواردات من

فقد  ،من هذا التقرير الجزء الخاص بالمنتج محل التحقيق والمنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر

حسب كل لكل فئات الحديد مجتمعة أو  للوارداتزيادة كبيرة وحادة ومفاجئة وحديثة  وجود تبين كذلك

كما  االنتاج مع بالعالقة أو مطلق بشكل سواء مجموعة من مجموعات الحديد الرئيسية محل التحقيق

 هو موضح في الجزء الخاص بالزيادة في الواردات من هذا التقرير. 
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VIII-1-1.13  عشر الثالثالتعليق 

 والمستخدمين الصناعة بيانات فصل الفنية االمانة مكتب على يتعين أنه األطراف بعض ادعت .116

 تقييم من سلطة التحقيق مكنيس مما المعلومات هذه وإتاحة المجلس دول من دولة لكل والمستهلكين

 .على حدة دولة لكل العامة المصلحة

 رد مكتب األمانة الفنية

مكتب األمانة يؤكد  ،يخص االدعاء بضرورة تقديم بيانات التحقيق لكل دولة من دول المجلس فيما .117

هي الموحد  الخليجيلقانون امن  (3)وفق التعريف الوارد في المادة  ةالخليجيالصناعة أن  الفنية

أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع  المشابه"مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج 

هذا من  الخليجيأو المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي االنتاج  المشابهةإنتاجهم من المنتجات 

عضاء في جمالي أسواق الدول األإ" اعلى أنه ةالسوق الخليجي الخليجي ، كما عرف القانون"المنتج

 والعالقة السببية الجسيم الضرر وتقييم والواردات وعليه فإن حساب تمثيلية الصناعة ،المجلس"

 ة.سوقا واحد اباعتباره ةالسوق الخليجيعلى مستوى يتم  كصناعة واحدة ةالخليجيللصناعة 

VIII-1-1.14  عشر الرابعالتعليق 

أشارت بعض االطراف المصدرة للمنتج محل التحقيق أن مكتب األمانة الفنية لم يقم بتحليل  .118

 الضرر مؤشرات دراسة وأن التحقيق، محل فئات الحديد من فئة لكل والعالقة السببية الضرر مؤشرات

 العالقة ووجود عدمه من الضرر إثبات خالل من الصناعة لوضع حقيقية صورة يعكس ال مجمع بشكل

تحليل أسعار كالعناصر األساسية للتحليل ن التقرير األولي يفتقد العديد من أكما ادعت  .السببية

 .الخليجيةالواردات وأثرها على الصناعة 

 ادعت هذه االطراف أنه يوجد ثبات في االنتاج والطاقة القصوى والمبيعات خالل فترة التحقيق كما .119

، نتيجة انخفاض حجم السوق الفترةاخر الحصة السوقية في انخفاض بسيط في  من حدوثعلى الرغم 

لذا ال يمكن اعتبار هذه المؤشرات على انها ضرر  ،باإلضافة إلى استقرار العمالة وارتفاع االجور

 جسيم.

 رد مكتب األمانة الفنية

 محل الفئات من فئة لكل والعالقة السببية الضرر مؤشراتفيما يتعلق باالدعاء بضرورة تحليل  .120

ن كل فئات الحديد محل التحقيق تم اعتبارها كمجموعة واحدة من أ مكتب االمانة الفنية، يؤكد التحقيق

منتجات الحديد ألغراض تحديد ما إذا كانت هذه المنتجات تم توريدها في دول المجلس، تبعا لظروف 

غير متوقعة، بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعالقة مع اإلنتاج بشكل أحدث ضررا جسيما 
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جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر. من جهة أو يهدد بإلحاق ضرر 

سلطات التحقيق ما يلزم أو القانون الخليجي الموحد أنه ال يوجد في اتفاقية الوقاية  التذكيرأخرى وجب 

ر من كان التحقيق يشمل أكث امنفرد للمنتجات إذ قييم الضرر والعالقة السببية بشكلتبضرورة القيام ب

  .منتج

الواردات وتقييم الضرر ألغراض  بدراسةإال أنه لمزيد من التحليل فقد قام مكتب األمانة الفنية  .121

الرئيسية المعروفة لدى الصناعة الخليجية  الثالثةالتحديدات النهائية لكل مجموعة من المجموعات 

إلى التحليل اإلجمالي لكل ، وذلك باإلضافة المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة، واألنابيبوهي 

نه بالنظر إلى التداخل فإأما فيما يخص تحليل العالقة السببية،  .فئات الحديد محل التحقيق مجتمعة

لكل فئات الحديد تحليل العالقة السببية فقد تم والترابط الكبير بين مختلف فئات الحديد محل التحقيق، 

 .مجتمعة

 القيامتطلب تالالئحة التنفيذية ال اتفاقية الوقاية أو أما فيما يتعلق بمسألة غياب تحليل االسعار فان  .122

كما يؤكد المكتب أنه قام بدراسة أثر الواردات على وضعية  .ل االسعار في قضايا الوقايةيبتحل

حديد محل أو مفصل حسب المجموعات الرئيسية لفئات الالصناعة الخليجية سواء بشكل مجمع 

  التحقيق.

االدعاء  في البداية أنأما فيما يخص االدعاء بعدم وجود ضرر جسيم، يؤكد مكتب األمانة الفنية  .123

بثبات اإلنتاج والمبيعات خالل فترة التحقيق غير صحيح بل أن البيانات المتاحة في التقرير األولي 

توضح بما ال يدع مجاال للشك أن حجم إنتاج ومبيعات الصناعة الخليجية قد انخفضا خالل فترة 

في فهذا شيء طبيعي  أما ثبات الطاقة اإلنتاجية القصوى%، 25% و30التحقيق، على التوالي، بنسبة 

تكن قادرة على النمو والزيادة ظل الزيادة الكبيرة في الواردات، حيث يتضح أن الصناعة الخليجية لم 

الواردات محل  انخفاض مبيعاتها وحصتها السوقية خالل فترة التحقيق لصالح في رأسمالها وذلك بسب

السوق الخليجية كما هو موضح في  يف في حجمها وحصتها السوقيةالتحقيق التي سجلت زيادة كبيرة 

  .من التقرير األولي السوقية الجزء الخاص بالمبيعات والحصة

VIII-1-1.15  عشر الخامسالتعليق 

بشكل كافي  لم يتضمن التقرير األولي أن المصدرة للمنتج محل التحقيق االطراف بعض ادعت .124

جميع العوامل االخرى غير الواردات التي كان من الممكن أن تكون هي السبب في الضرر الحاصل 

المادة ( من 3الفقرة ) من اتفاقية الوقاية وب(  - 4.2) على الصناعة المحلية بما يتوافق مع المادة

ب، تراجع أسعار النفط في ، ومنها انكماش الطللقانون الخليجي الموحدل ( من الالئحة التنفيذية71)
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دة تكلفة إنتاج إلغاء لمشاريع االستثمار والبناء في دول المجلس، زيا من العالم وما صاحب ذلك

زيادة الواردات  ،بين المنتج الخليجي والمنتج محل التحقيق المنافسةظروف  ،الصناعة الخليجية

االهتمام بالتصدير على حساب المبيعات ، المحتملة من قبل الدول ذات األفضلية وتأثير جائحة كورونا

تأثرت بسبب رفع بعض دول المجلس للرسوم )التي قد تكون  ، المنافسة الداخليةالمحلية، التطور التقني

  .الجمركية المطبقة على منتجات الصلب دون باقي الدول(

أشارت هذه األطراف أن التقرير االولي لم يتضمن أي إشارة حول جائحة فيروس كورونا على  كما .125

الرغم بأن الجائحة حدثت بعد فتح التحقيق، وادعت أن فرض التدابير ليس حل للمشاكل الواقعة على 

 الصناعة المحلية ألنها ال تحل مسألة انخفاض الطلب في السوق بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث

أن تدابير الوقاية مخصصة للوضع االستثنائي الذي يتأثر فيه السوق المحلي بزيادة غير متوقعة وحادة 

 ومفاجئة للواردات.

 رد مكتب األمانة الفنية

على  الجمركيةدول المجلس برفع الرسوم  بعض قيامفي البداية يؤكد مكتب األمانة الفنية أن  .126

تعاني من الواردات وان الرسوم  الخليجيةمنتجات الحديد دليل على ان الصناعة  وارداتها من بعض

وهو إجراء منفصل عن هذا التحقيق ويدلل على ، الصناعة الحالية غير كافية لحمايةالجمركية 

 جية التي تحتاج لحماية.ياالوضاع الحرجة للصناعة الخل

في الجزء الخاص  لتحديدات األولية المتضمنةنتائج امن جهة أخرى يؤكد مكتب األمانة الفنية على  .127

 الكبيرة هناك أدلة كافية على توافر العالقة السببية بين الزيادةبأن بالعالقة السببية من التقرير األولي 

الحاصل للصناعة  والتهديد بالضرر الجسيم محل التحقيق والضرر الجسيم اتفي الواردات من المنتج

 . هذا التقرير الجزء الخاص بالعالقة السببية من، وهو ما تم تأكيده في الخليجية

فترة التحقيق لم تتضمن فترة ، يؤكد المكتب أن 2019 –أما فيما يخص تأثير جائحة كورونا  .128

لغاية  فترة التحقيق تغطي أن م في حين2020والتي بدأ تأثيرها مع بداية مارس  الجائحة انتشار

يرى أن تأثير جائحة كورونا يجب أن يؤخذ في إال أن المكتب . م2019النصف األول من عام 

االعتبار عند تقييم التهديد بالضرر الجسيم وهو ما تم توضيحه في الجزء الخاص بالتهديد بالضرر 

البدء في الجسيم من هذا التقرير، حيث تم اإلشارة إلى انه بعد انحسار جائحة كورونا خاصة بعد 

اعتماد اللقاحات المضادة ورفع القيود واالجراءات االحترازية فإنه من المتوقع حدوث حالة من 

االنتعاش في االقتصاد العالمي وهو ما سينعكس على الطلب العالمي على منتجات الحديد محل 

 التحقيق، مما يعني احتمالية زيادة الواردات إلى دول المجلس.
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VIII-1-1.16  عشر السادسالتعليق 

ادعت بعض االطراف المصدرة للمنتج محل التحقيق أن فرض تدابير وقائية سيؤدي إلى ارتفاع  .129

تكاليف اإلنتاج ولن يخدم المصلحة العامة الخليجية خاصة بعد الزيادة في الرسوم الجمركية على 

واردات منتجات الحديد داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما سيؤثر سلبا على الصناعات 

ستخدمة التي تستورد حاجياتها من خارج دول المجلس من منتجات ال يتم تصنيعها في دول الخليج الم

 أو ال يتم انتاجها بحجم كافي او بمواصفات وجودة محددة.

 رد مكتب األمانة الفنية

، يؤكد مكتب األمانة مة الخليجيةايتعلق باالدعاء بأن فرض تدابير وقائية لن يخدم المصلحة العفيما  .130

آخذا في االعتبار  األساسيةية قصوى لهذا الموضوع وقد قام بتحديد النتائج والفنية أنه يولي أول

من  الذي تمت اإلشارة إليه في الجزء الخاص بالمصلحة العامة النحوالمصلحة العامة الخليجية على 

 هذا التقرير.

VIII-1-1.17  عشر السابعالتعليق 

 التقرير بإتاحة تلتزم لم التحقيق سلطة أنادعت بعض االطراف المصدرة للمنتج محل التحقيق  .131

 من( 1) للفقرة وفقا التحقيق بدء إعالن من يوما( 180) غضون في وذلك المحدد موعده في األولي

 الالئحة التنفيذية. من( 20) المادة

 رد مكتب األمانة الفنية

 ضرورةتنص على لم  التنفيذيةمن الالئحة  (20)من المادة  (1)يؤكد مكتب األمانة الفنية أن الفقرة  .132

بأن يعد  مكتب األمانة الفنيةتلزم  ولكنها يوما، (180)لألطراف المعنية خالل  األولي إتاحة التقرير

 ءمن تاريخ إعالن بد يوما (180) فترة ال تزيد عن خالل أوليا بالنتائج التي توصل إليها اتقرير

للجنة  هوتم رفع قانونا خالل المهلة الزمنية المحددة األولي التقريرقد قام المكتب بإعداد التحقيق، و

، وبعد صدور قرار اللجنة الدائمة من الالئحة التنفيذية (21)وفقا لنص المادة  التخاذ قرار بشأنه الدائمة

وتقديم قام المكتب بإتاحة التقرير لكافة األطراف ذوي العالقة أو المصلحة ومنحهم الفرصة للتعليق 

 من الالئحة التنفيذية.  (20)من المادة  (3)عمال بأحكام الفقرة  دفوعهم

VIII-1-1.18  عشر الثامنالتعليق 

، كما أضافت ادعت بعض األطراف أنه ال يوجد سند قانوني لتعديل نطاق المنتجات محل التحقيق .133

مما يترتب عليه تعديل بيانات الضرر  أن التعديل يستوجب تحديث البيانات المقدمة في االستبيانات
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بحذف بعض  هذه األطراف ، وفي نفس الوقت طالبتوطالبت إتاحة البيانات الجديدة العالقة السببيةو

 الخليجية الصناعة من إنتاجها يتم الالبنود الجمركية بسبب اختالف المواصفات واالستخدامات أو أنها 

 .كافي بشكل إنتاجها يتمال  أو

 رد مكتب األمانة الفنية

فيما يخص االدعاء بعدم وجود سند قانوني لتعديل نطاق المنتجات محل التحقيق، يؤكد مكتب األمانة  .134

من القانون الخليجي الموحد التي تنص على أنه من بين اختصاصات  (9)الفنية أنه طبقا ألحكام المادة 

لقانون )النظام("، فإن اللجنة الدائمة "اتخاذ التدابير واإلجراءات المنصوص عليها وفقا ألحكام هذا ا

 (4)اللجنة الدائمة أصدرت قرارها ببدء التحقيق في إطار اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

من الالئحة التنفيذية، بالتالي فإنه يحق للجنة الدائمة تعديل قرارها متى رأت المبررات  (9)والمادة 

قيق المرسلة لألطراف المعنية عند بدء التحقيق لذلك. كما يؤكد مكتب األمانة الفنية أن استبيانات التح

تضمنت إمكانية إضافة بنود جمركية جديدة للمنتجات التي تنتجها الصناعة ولم يتم إدراجها ضمن 

إعالن بدء التحقيق والتي تصنف ضمن نفس فئات الحديد محل التحقيق، خاصة أن البنود الجمركية تم 

افة بيانات التحقيق المتضمنة في هذا التقرير تشمل كافة إدراجها لالسترشاد فقط، بالتالي فإن ك

من هذا التقرير.  (25)المنتجات محل التحقيق بعد الحذف واإلضافة وفقا لما تم اإلشارة إليه في الفقرة 

وعليه، فإن اللجنة الدائمة أصدرت قرارها بتعديل نطاق المنتجات محل التحقيق بناء على البينات 

ة لديها من خالل الردود على استبيانات التحقيق وتعليقات األطراف ذوي العالقة والمعلومات المتوفر

يؤكد مكتب األمانة الفنية على ما جاء في رده ما فيما يخص طلبات الحذف، أ أو المصلحة بالتحقيق.

 من هذا التقرير، كما يؤكد أنه بناء على بيانات التحقيق (97)على طلبات الحذف والمتضمن في الفقرة 

وردود الصناعة الخليجية على استبيانات التحقيق التي تم التحقق منها، أن المنتجات المطلوب حذفها 

 .يتم إنتاجها خليجيا وفقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا، وأنه يتم إنتاجها بكميات معتبرة

VIII-2 الخليجيين المستوردين تعليقات: 

VIII-2-1.1 التعليق األول 

 سطحاتمن مكتب األمانة الفنية بضرورة استبعاد منتجات م الخليجيينالمستوردين أغلبية  تطالب .135

 حديد صاج وألوا  سطحاتوم ،1المصنفة ضمن الفئة رقم  الساخن على مسحوبة حديد صاج وألوا 

من نطاق المنتجات محل التحقيق، وذلك كونها مواد  2البارد المصنفة ضمن الفئة رقم  على مسحوبة

، وكذلك استبعاد كافة األنابيب مسطحات الحديد وصناعة االنابيب الملحومةوسيطة أساسية لصناعة 

باستبعاد منتجات  بعض األطراف المستوردة كما طالبت .أو استخراج الغاز والزيتالمستخدمة في نقل 
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 مصنع سوى يوجد ال أنهادعت و الحديد لصناعة أساسية وسيطة موادنظرا العتبارها  3الفئة رقم 

 6من الفئة رقم  722211كما طالبت شركة مستوردة أخرى باستبعاد البند  لهذه الفئة. الخليج في واحد

 بدعوى أن الصناعة الخليجية ال تقوم بتصنيعها.

 رد مكتب األمانة الفنية

 الحذففيما يخص طلبات حذف بعض المنتجات، يؤكد مكتب األمانة الفنية أنه قام بدراسة طلبات  .136

واإلضافة التي تقدمت بها كافة األطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق لبعض منتجات الحديد 

والتي تم عرضها على اللجنة الدائمة التي قامت بالنظر في هذه الطلبات وقررت تعديل نطاق المنتجات 

وبعض المواد األولية محل التحقيق باستبعاد األنابيب المستخدمة في نقل واستخراج الزيت والغاز/النفط 

الرئيسية لصناعة منتجات حديد أخرى، أما ما يتعلق بباقي طلبات الحذف فقد تم رفضها كونها تنتج 

خليجيا وبكميات معتبرة. كما قررت اللجنة الدائمة إضافة بعض البنود الجمركية للمنتجات التي تقوم 

ها ال تستوفي شرط الزيادة في الواردات الصناعة الخليجية بإنتاجها، ورفضت باقي طلبات اإلضافة كون

باإلضافة إلى رفض طلبات إضافة منتجات البيلت كونها من المواد األولية الرئيسية لصناعة منتجات 

حديد أخرى. وقد قام مكتب األمانة الفنية بنشر تعديل نطاق المنتجات محل التحقيق في النشرة الرسمية 

 (.29العدد )

VIII-2-1.2 التعليق الثاني 

كونها  5من الفئة رقم  721399و 721391د الشركات المستودة باستبعاد البندين طالبت أح .137

 في تصنيع مشابك تثبيت معدنية كالمسامير والدبابيس والصواميل والحلقات.منتجات وسيطة تستخدم 

 رد مكتب األمانة الفنية

من  (97)المتضمن في الفقرة و الحذفيؤكد مكتب األمانة الفنية على ما جاء في رده على طلبات  .138

على استبيانات التحقيق  الصناعة الخليجية ردوده بناء على بيانات التحقيق و، كما يؤكد أنهذا التقرير

المتعارف معايير الجودة لن المنتجات المطلوب حذفها يتم إنتاجها خليجيا وفقا ، أالتي تم التحقق منها

  معتبرة.ه يتم إنتاجها بكميات ، وأنعليها عالميا

VIII-2-1.3  الثالثالتعليق 

إلى نطاق  اي تم إضافتهالت 72169و 721230ادعت أحد الشركات المستوردة أن البند الجمركي  .139

 730810خليجيا، وطالبت بإضافة البندين الجمركيين  االمنتجات محل التحقيق ال يتم إنتاجه

 .ضمن نطاق المنتجات محل التحقيق 730890و
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 رد مكتب األمانة الفنية

مكتب األمانة الفنية أنه بناء على الردود على االستبيانات التي تم التحقق منها وبيانات التحقيق  يؤكد .140

، الذي تم إضافته يتم إنتاجه من قبل عدد من الشركات المصنعة في دول المجلس 721230فإن البند 

ب اإلضافة أما فيما يخص طل .ال يوجد ضمن التحقيق 72169كما يؤكد المكتب أن البند الجمركي 

 9المطلوب إضافته موجود ضمن التحقيق في الفئة رقم  730890يؤكد المكتب أن البند الجمركي 

حيث تم دراسته ضمن طلبات اإلضافة لعدد من الشركات الخليجية وقررت اللجنة الدائمة إضافته، إال 

تم عرضها على ضمن طلبات اإلضافة التي لم يتم طلب إضافته من قبل  730810أن البند الجمركي 

  اللجنة الدائمة.

VIII-3 تعليقات الصناعة الخليجية 

VIII-3-1.1 التعليق األول 

 التحقيق محل للمنتجات مباشر بشكل ومنافسة مشابهة منتجات أنها تنتج الخليجية الصناعة أكدت .141

، وذلك من حيث الشكل والخصائص الفيزيائية الموحد الخليجي بالقانون عليه منصوص هو لما وفقا

 .وأنه يمكن اإلحالل فيما بينهاواالستخدامات 

سواء في ردودها على  الشركات الممثلة للصناعة الخليجية المشاركة في التحقيق من العديدطالبت  .142

 صاج وألوا  سطحاتبضرورة استبعاد منتجات م استبيانات التحقيق أو تعليقاتها في جلسة االستماع

، وذلك كونها نطاق المنتجات محل التحقيقمن  1المصنفة ضمن الفئة رقم  الساخن على مسحوبة حديد

وال تصنع خليجيا إال من  مواد وسيطة أساسية لصناعة مسطحات الحديد وصناعة االنابيب الملحومة

فإن صناعة الحديد بشكل عام ستواجه أزمة باالعتماد  اوفي حالة عدم استبعادهطرف مصنع واحد، 

والتحكم بالسعر واحتمالية التأخر بالتوصيل سيؤدي إلى ممارسة االحتكار ، مما على مصنع واحد

على صناعة الحديد على اعتبار مسطحات الحديد  سيؤثر سلبا الشيء الذي ،ومشاكل الجودة والخدمة

 األنابيب.المسطحات و المسحوبة على الساخن عصب المادة الخام لصناعة

 أو تعليقاتها في جلسة االستماع في ردودها على استبيانات التحقيقسواء  كما طالبت هذه الشركات .143

النشرة الرسمية إلى نطاق المنتجات محل  فيبإضافة البنود الجمركية التي تقوم بإنتاجها ولم يتم ذكرها 

  .التحقيق كونها تصنع من طرف الصناعة الخليجية

كما طالبت شركات مصنعة أخرى بضرورة إضافة البيلت إلى نطاق المنتجات محل التحقيق كونه  .144

دة أساسية لصناعة منتجات الحديد الطويلة وأن عدم تضمين هذا البند في التحقيق الحالي لن يؤدي ما

 الغرض الرئيس من هذا التحقيق وهو حماية الصناعة الخليجية.



45 

 

 رد مكتب األمانة الفنية

 الحذففيما يخص طلبات حذف بعض المنتجات، يؤكد مكتب األمانة الفنية أنه قام بدراسة طلبات  .145

واإلضافة التي تقدمت بها كافة األطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق لبعض منتجات الحديد 

والتي تم عرضها على اللجنة الدائمة التي قامت بالنظر في هذه الطلبات وقررت تعديل نطاق المنتجات 

وبعض المواد األولية محل التحقيق باستبعاد األنابيب المستخدمة في نقل واستخراج الزيت والغاز/النفط 

الرئيسية لصناعة منتجات حديد أخرى، أما ما يتعلق بباقي طلبات الحذف فقد تم رفضها كونها تنتج 

خليجيا وبكميات معتبرة. كما قررت اللجنة الدائمة إضافة بعض البنود الجمركية للمنتجات التي تقوم 

ها ال تستوفي شرط الزيادة في الواردات الصناعة الخليجية بإنتاجها، ورفضت باقي طلبات اإلضافة كون

باإلضافة إلى رفض طلبات إضافة منتجات البيلت كونها من المواد األولية الرئيسية لصناعة منتجات 

حديد أخرى. وقد قام مكتب األمانة الفنية بنشر تعديل نطاق المنتجات محل التحقيق في النشرة الرسمية 

 (.29العدد )

VIII-3-1.2 التعليق الثاني 

الشركات المصنعة أنه ال يوجد سند قانوني لتعديل نطاق المنتجات محل التحقيق وأنه ال  ادعت أحد .146

كونها تنتج من قبل الصناعة الخليجية وواجب حمايتها،  2ورقم  1يمكن استبعاد منتجات الفئتين رقم 

 بإضافة منتجات البيلت إلى نطاق المنتجات محل التحقيق. ت مرة أخرىوفي نفس الوقت طالب

وكافة البنود  730110و 720836باستبعاد البنود الجمركية طالبت شركة مصنعة أخرى  كما .147

كونها مواد أولية وسيطة يتم إنتاجها من قبل مصنع واحد فقط و ال يلبي  3الجمركية ضمن الفئة رقم 

 كافة احتياجات السوق.

 رد مكتب األمانة الفنية

يؤكد مكتب األمانة فيما يخص االدعاء بعدم وجود سند قانوني لتعديل نطاق المنتجات محل التحقيق،  .148

من القانون الخليجي الموحد التي تنص على أنه من بين اختصاصات  (9)ألحكام المادة الفنية أنه طبقا 

لقانون )النظام("، فإن اللجنة الدائمة "اتخاذ التدابير واإلجراءات المنصوص عليها وفقا ألحكام هذا ا

 (4) جراءات المنصوص عليها في المادةاللجنة الدائمة أصدرت قرارها ببدء التحقيق في إطار اإل

، بالتالي فإنه يحق للجنة الدائمة تعديل قرارها متى رأت المبررات من الالئحة التنفيذية (9)والمادة 

التحقيق المرسلة لألطراف المعنية عند بدء التحقيق استبيانات  كما يؤكد مكتب األمانة الفنية أن. لذلك

للمنتجات التي تنتجها الصناعة ولم يتم إدراجها ضمن  جديدة تضمنت إمكانية إضافة بنود جمركية

، خاصة أن البنود الجمركية تم ضمن نفس فئات الحديد محل التحقيق تصنفالتحقيق والتي  إعالن بدء
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تشمل كافة  المتضمنة في هذا التقرير بالتالي فإن كافة بيانات التحقيق إدراجها لالسترشاد فقط،

 .من هذا التقرير (25)وفقا لما تم اإلشارة إليه في الفقرة  بعد الحذف واإلضافة المنتجات محل التحقيق

، فإن اللجنة الدائمة أصدرت قرارها بتعديل نطاق المنتجات محل التحقيق بناء على البينات وعليه

علومات المتوفرة لديها من خالل الردود على استبيانات التحقيق وتعليقات األطراف ذوي العالقة والم

   أو المصلحة بالتحقيق.

مكتب منتجات البيلت، يؤكد إضافة و 2و 1طلبات إعادة إدراج منتجات الفئتين رقم  فيما يخصأما  .149

واإلضافة التي تقدمت بها كافة األطراف ذوي العالقة أو  الحذفاألمانة الفنية أنه قام بدراسة طلبات 

المصلحة بالتحقيق لبعض منتجات الحديد والتي تم عرضها على اللجنة الدائمة التي قامت بالنظر في 

المصنفة  هذه الطلبات وقررت استبعاد بعض المواد األولية الرئيسية لصناعة منتجات حديد أخرى

افة إلى رفض طلبات إضافة منتجات البيلت كونها من المواد األولية ، باإلض2و 1ضمن الفئتين رقم 

 الرئيسية لصناعة منتجات حديد أخرى. 

يؤكد مكتب األمانة الفنية أنه بناء على الردود على االستبيانات التي تم التحقق منها من جهة أخرى  .150

عدد من الشركات المصنعة الذي تم إضافته يتم إنتاجه من قبل  730110وبيانات التحقيق فإن البند 

المطلوب استبعاده ال يوجد ضمن  720836في دول المجلس، كما يؤكد المكتب أن البند الجمركي 

، يؤكد المكتب أنه قام بدراسة طلب مماثل والذي تم 3التحقيق. أما فيما يخص طلب استبعاد الفئة رقم 

ضمن  3على منتجات الفئة رقم  رفض هذا الطلب واإلبقاء قررت عرضه على اللجنة الدائمة التي

 التحقيق كونها تنتج من قبل العديد من الشركات المصنعة بدول المجلس وبكميات معتبرة.

VIII-3-1.3  الثالثالتعليق 

 إلى سيؤدي التدابير فرض عدمأن و جسيم ضرر من تعاني الصناعةأشارت الصناعة الخليجية أن  .151

 في الطلب تلبية على قادرة المحلية الصناعة أنكما أكدت  .إصالحه يمكن ال بشكل الضرر زيادة

 على يؤثر لنو للمستهلكين األسعار في كبيرة زيادة إلى يؤديالخليجية وأن فرض التدابير لن  السوق

 الصناعة تعهدتمن جهة أخرى  ،المجلس دول في المستهلكين وأ التحولية والصناعات المستوردين

 .تدابير فرض حال في التنافسية قدرتها زيادة بمواصلة الخليجية

 اقتصاد في محوريا دورا تلعب المجلس دول في الحديد صناعةكما أكدت الصناعة الخليجية أن  .152

 على الحفاظ في تساهم كما والغاز، والنفط البناء لقطاعي رئيسية صناعة أنها حيث المجلس دول

، لذا فإن فرض تدابير وقائية ضد المجلس لدول اإلجمالي المحلي النتاج في وتساهم المحلية العمالة
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يؤدي إلى سيخدم المصلحة العامة الخليجية وواردات دول المجلس من منتجات الحديد محل التحقيق 

 الحفاظ على هذه المكتسبات.

 رد مكتب األمانة الفنية

األمانة ، يؤكد مكتب مة الخليجيةايخدم المصلحة العسفيما يتعلق باالدعاء بأن فرض تدابير وقائية  .153

آخذا في االعتبار  األساسيةية قصوى لهذا الموضوع وقد قام بتحديد النتائج والفنية أنه يولي أول

من  المصلحة العامة الخليجية على النحو الذي تمت اإلشارة إليه في الجزء الخاص بالمصلحة العامة

 .هذا التقرير

VIII-3-1.4  الرابعالتعليق 

 قيد وليس رسم شكل الوقائي التدبيرطالبت بعض الشركات المصنعة الخليجية بضرورة أن يأخذ  .154

 صعوبات إلى سيؤدي المجلس دول قبل من الفرض محل المنتج على الحصة تطبيق أن حيث ،كمي

 المختلفة الفرعية للفئات مختلفة رسوم مستويات تحديد يتم كما اقترحت الصناعة أن ،بالتطبيق كبيرة

 .الواردات أسعار على بناء محل التحقيق المنتجات من

 تنفيذ لمراقبة آلية وضع الفنية االمانة مكتب منكما طالبت بعض الشركات المصنعة الخليجية  .155

 االتحاد المثال سبيل على الواردات، في الزيادة مع التكيف المحلية للصناعة يسمح وأنه التدابير

 .م2019 يناير في النهائي التدبير فرض منذ مرات لثالث مراجعة بإجراء قام االوربي

 رد مكتب األمانة الفنية

يؤكد مكتب األمانة الفنية أنه سيقوم برفع تقرير نهائي بالتحديدات النهائية بعد عكس تعليقات  .156

األطراف ذوي العالقة أو المصلحة بالتحقيق حول تقرير النتائج االساسية إلى اللجنة الدائمة التخاذ 

 .من الالئحة التنفيذية (75)والمادة  (21)أنه طبقا ألحكام المادة قرار بش
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IX. برنامج إعادة هيكلة الصناعة الخليجية 

 من يمكنها الذي النحو على أوضاعها برنامجا إلعادة هيكلتها وتكييف قدمت الصناعة الخليجية .157

مواجهة الواردات محل وتنافسيتها داخل السوق الخليجية بشكل يجعلها قادرة على  أدائها تطوير

 .الوقائية التدابير التحقيق بعد انتهاء فرض

  وقد تم تقديم تفاصيل برنامج إعادة الهيكلة إلى مكتب األمانة الفنية على أنها سرية. .158

X. المصلحة العامة 

حيث تلعب  ،أكدت الصناعة الخليجية أن فرض التدابير الوقائية يخدم المصلحة العامة الخليجية .159

 والمغذية المهمة الصناعات أحد دورا محوريا في االقتصاد الخليجي وتعتبر والصلب صناعة الحديد

، وحمايتها ستجعلها تساهم في المحافظة على معدالت العمالة المحلية األخرى القطاعات من للعديد

إضافة إلى تحقيق  وزيادتها، وخفض تراجع قيمة العملة والعجز في ميزان التجارة وميزان المدفوعات

 من يكفي ما كما أكدت أنه يوجد حاليا لتوازن في السوق الخليجية وخلق ظروف تنافسية عادلة.ا

بفرض  العمالء أو المستخدمين يتأثر الخليجي وبالتالي لن الطلب لتلبية المجلس بدول اإلنتاجية الطاقات

 .التدابير الوقائية

لمكتب األمانة الفنية أنه من المصلحة العامة الخليجية وجود صناعة قوية وقادرة على  تبين .160

من تطوير قدراتها من خالل  والصلب للحديداالستمرار والمنافسة، وقد تمكنت الصناعة الخليجية 

االستثمارات الضخمة في التقنية وخطوط اإلنتاج التي تتميز بالكفاءة العالية وجودة منتجاتها، وعليه 

فإن الصناعة الخليجية تتوفر لديها البنية األساسية واإلمكانيات الالزمة لتغطية حاجيات السوق الخليجية 

 بسبباإلنتاجية المتوفرة لديها والتي تضررت بشكل كبير  متى أُتيحت لها الفرصة الستغالل الطاقات

 الواردات.  الزيادة في

لاير  مليار ***والذي يقدر بحوالي  وبالنظر إلى حجم االستثمارات الخليجية في صناعة الحديد .161

الوقائية النهائية سيمكن من الحفاظ على هذه االستثمارات لما لها من أثر  التدابيرفإن فرض  17سعودي

حيث تساهم في توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة وتوفير  ،في اقتصاديات دول المجلس كبير

وبالتالي زيادة التكوين الرأسمالي  ،العمالت الصعبة وزيادة معدالت التكوين الرأسمالي والناتج المحلي

جذب رؤوس الثابت والذي يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية الدالة على مدى نجا  أي اقتصاد في 
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 التوازن وخلق ظروف تنافسية عادلة داخل تحقيق فرض التدابير الوقائية في األموال. كما سيساهم

  .القطاعات المرتبطة كافة في أفضل تشغيل فرص خلق الخليجية وكذلك السوق

السوقية للصناعة الخليجية ستنخفض  والحصةفي حال عدم فرض التدابير النهائية فإن األسعار  .162

المجلس  دول إلى تدفقها تواصلسوالتي  المنخفضة االسعار ذاتلصالح الواردات المتزايدة بر بشكل أك

من السوق وما قد  إقصاء الصناعةيتسبب في مما قد  من السوق الخليجية، أكبرتستحوذ على حصة ل

يسببه ذلك من خسائر مالية واقتصادية وفقدان الوظائف الوطنية واالستثمارات المالية الضخمة ويجعل 

 المستهلكين والمستخدمين بالسوق الخليجية تحت سيطرة الواردات األجنبية بشكل كامل ومطلق. 

دون أن يؤثر ذلك على  ةالخليجيفرض الرسوم الوقائية النهائية سيساهم في بقاء الصناعة  إن .163

ين وقدرتهم على توفير يمصالح المستخدمين والمستهلكين نظرا لتوافر البدائل وتعدد المصنعين الخليج

ليس منع الواردات بالمطلق بل  التدابيربأسعار تنافسية، علما أن الهدف من فرض هذه  منتجات الحديد

 تصحيح وضع السوق الخليجية وخلق ظروف تنافسية عادلة. 

 18طن مليون ** بأكثر منقدر ي لكل منتجات الحديد مجتمعة للصناعة الخليجيةاإلنتاج الفعلي  إن .164

القصوى للصناعة الطاقة اإلنتاجية ، في حين أن طن مليون **وأن حجم السوق الخليجية ال يتعدى 

الخليجية قادرة حاليا وفعليا على تغطية  الصناعةأن  ، مما يعني19مليون طن ***تقدر بأكثر من 

أنه في حال عدم وجود الزيادة في الواردات فإن الصناعة % من حاجيات السوق الخليجية و108

% إذا ما أتيحت لها الفرصة 189الخليجية ستكون قادرة على تلبية حاجيات السوق الخليجية بنسبة 

  غالل كامل طاقاتها اإلنتاجية.تالس

XI. النتائج  

وجود زيادة حديثة ومفاجئة تحديد للتحقيق إلى  النهائيةمكتب األمانة الفنية حسب النتائج  توصل .165

 والتهديد بالضرر الجسيم ووجود الضرر الجسيم المنتجات محل التحقيقوحادة وكبيرة في واردات 

  .والعالقة السببية بينهما
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