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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/20
ب�إ�صـدار القانـون املوحـد ملكافحـة الإغـراق
والتدابيـر التعوي�ضيـة والوقائيـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وت�شجيع ال�صناعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/1
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/39بتطبيق القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري
التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وعلى قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر فـي الدورة ()31
احلادية والثالثني املنعقدة فـي دولة الإمارات العربية املتحدة خالل �شهر دي�سمرب 2010م
بتعديــل القان ــون املوح ــد ملكافح ــة الإغ ــراق والتدابيـر التعوي�ضيــة والوقائية لـدول جملـ�س
التعـ ــاون ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  5 :مـن �شعبـــــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  24 :مـن مايــــــــــــــــــو �سنــة 2015م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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القانـون املوحـد ملكافحـة الإغـراق
والتدابيـر التعوي�ضيـة والوقائيـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
املــادة ( ) 1
الهــدف والنطــاق
يهــدف ه ــذا القان ــون إ�لــى متكيــن دول املجلــ�س مــن اتخــاذ التدابيــر الالزمــة �ضــد الإغــراق
والدع ــم والزي ــادة فـي ال ــواردات التــي يرتت ــب عنه ــا �ض ــرر لأي �صناع ــة خليجي ــة  ،وي�ســري
على املمار�سات ال�ضــارة فـي التجارة الدولية املوجهــة �إلــى دول املجلــ�س مـن غيــر الــدول
الأع�ضاء .
املــادة ( ) 2
التعــاريف
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
خالف ذلك :
املجلــــ�س :
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الــدول الأع�ضــاء :
الدول الأع�ضاء فـي املجل�س .
اللجنــة الوزاريــة :
جلنة التعاون ال�صناعي امل�شكلة من وزراء ال�صناعة بدول املجل�س .
جلنـة التعـاون املالـي واالقت�صـادي :
اللجنة امل�شكلة من وزراء املالية واالقت�صاد بدول املجل�س .
اللجنـــة الدائمــة :
جلنة مكافحة املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية لدول املجل�س .
مكتــب الأمانــة الفنيــة :
مكتب الأمانة الفنية ملكافحة املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية لدول املجل�س .
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الهيئـــة الق�ضائيـــة :
الهيئة الق�ضائية التي تن� أش� مبوجب االتفاقية االقت�صادية لدول املجل�س .
القانــــون :
القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية .
الالئحــة التنفيذيــة:
الالئحة التنفيذية ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون .
النظــام الداخلــي :
هو نظام عمل اللجنة الدائمة و�آليات �إ�صدار قراراتها .
الن�شــرة الر�سميــة :
الن�شرة التي ي�صدرها مكتب الأمانة الفنية .
املمار�سـات ال�ضـارة فـي التجـارة الدوليـة :
ممار�سات الإغراق والدعم والزيادة فـي الواردات .
الإغــــراق :
ت�صديــر منتــج مــا �إلــى دول املجلــ�س ب�سعـر ت�صديــر �أقــل مـن قيمتـه العاديـة للمنتـج امل�شابـه
فـي بلد الت�صدير فـي جمرى التجارة العادية .
الدعــــم :
م�ساهمة مالية �أو �أي �شكل من �أ�شكال الدعم الذي من �ش�أنه �أن يدعم الدخل �أو الأ�سعار
وفقا للتعريف الوارد فـي املــادة ( )16من اتفاقية اجلات 1994م  ،مقدمة من حكومة دولة
املن�ش�أ �أو من هيئة عامة بها  ،ويرتتب عنهما حتقيق منفعة ملتلقي الدعم .
التدابيـــر :
تدابري مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والتدابري الوقائية .
تدابيــر مكافحــة الإغــراق :
التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا ملواجهــة حــاالت الإغــراق وفقــا لل�شــروط املن�صــو�ص عليها
ف ــي هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
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التدابيــر التعوي�ضيــة:
التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا ملواجهــة الدعــم املخ�صــ�ص وفقــا لل�شــروط املن�صــو�ص عليهــا
فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
التدابيــر الوقائيــة :
التدابري التي يتم اتخاذها ملواجهة الزيادة فـي الواردات وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
التدابيــر النهائيــة :
التدابري التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد االنتهاء من التحقيق وعند التو�صل �إىل نتائج
�إيجابية نهائية وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
التدابيــر امل�ؤقتــة :
التدابري التي تتخذها اللجنة الدائمة ب�صفة وقتية خالل فرتة التحقيق  ،وعند التو�صل
�إىل نتائـج �إيجابي ــة م�ؤقتة وفقـا لل�شروط املن�صـو�ص عليها فـي هـذا القانـون والئحته التنفيذيـة .
ال�شكـــوى :
طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
ال�صناعــة اخلليجيــة :
جمموع املنتجني فـي دول املجل�س للمنتجات امل�شابهة �أو الذين ي�شكل جمموع �إنتاجهم ن�سبــة
كبي ــرة من �إجمايل الإنتـاج اخلليج ــي مـن هــذه املنتجــات  .ويق�صــد بال�صناعــة اخلليجي ــة
فـي حتقيقات الوقاية جمموع املنتجني فـي دول املجل�س للمنتج امل�شابه �أو املناف�س ب�شكل
مبا�شر � ،أو الذين ي�شكل جمموع �إنتاجهم من املنتجات امل�شابهة �أو املنتجات املناف�سة مبا�شرة
ن�سبة كبرية من الإنتاج اخلليجي من هذا املنتج .
الأطــراف ذوو العالقــة �أو امل�صلحــة :
امل�صدر �أو املنتج الأجنبي �أو امل�ستورد للمنتج حمل التحقيق �أو املنتجون الذين يدخل املنتج
حمـل التحقيــق فـي مدخالتهــم ال�صناعيــة � ،أو الهيئــات احلكوميــة �أو اخلا�صــة التــي متثــل
امل�ستهلكني �أو حتمي م�صاحلهم �أو حكومات البلد امل�صدر � ،أو �أي �أطراف حملية �أو �أجنبية
�أخرى يتبني �أنها ذات م�صلحة فـي املنتج حمل التحقيق .
ال�ســوق اخلليجيــة :
�إجمايل �أ�سواق الدول الأع�ضاء فـي املجل�س .
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املــادة ( ) 3
�إجــراءات ال�شكــوى والتحقيــق
يتم تقدمي ال�شكوى �ضد املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية وقبولها ودرا�ستها واتخاذ
�إجراءات بدء التحقيق و�إجراء التحقيق واملراجعة �أو �إنهائهما وفر�ض �أي �إجراءات ب�ش�أنها
وفقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 4
التدابيـــر
يجوز اتخاذ التدابري فـي احلاالت الآتية :
 - 1ف ــي حــال ثبــوت �أن املنتجــات حمــل التحقيــق وردت ب�أ�سعــار مغرقــة �أو تــم تقديــم
دعــم خا�ص لها  ،و�أحلقت �ضررا ماديا ب�صناعة خليجية قائمة �أو هددت بوقوع
مثل هذا ال�ضــرر � ،أو كــان من �ش�أنهــا الت�سبــب فـي �إعاقــة �أو ت�أخري مــادي لإقامــة
�صناعة خليجية ووجود عالقة �سببية بينهما .
 - 2فـي حال ثبـوت �أن املنتجــات حمــل التحقيــق تــورد �إلــى ال�ســوق اخلليجيــة بكميــات
متزايدة � ،سواء ب�شكل مطلق �أو ن�سبي وفـي ظل �أو�ضاع من �ش�أنها �أن تلحق �ضررا
ج�سيما بال�صناعة اخلليجية التي تنتج منتجات م�شابهة �أو مناف�سة ب�شكل مبا�شر
�أو تهدد ب�إحلاق مثل هذا ال�ضرر ووجود عالقة �سببية بينهما .
املــادة ( ) 5
�أ�شكــال التدابيــر
�أن ت�أخذ التدابري �أحد الأ�شكال الآتية :
 - 1تدابري مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية النهائية فـي �شكل فر�ض ر�سوم
جمركي ــة (�ضرائــب جمركيــة) �أو تعهــدات �سعري ــة مبــا ال يتجـاوز هامـ�ش الإغــراق
�أو مقدار الدعم املحدد نهائيا .
 - 2تدابري مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة فـي �شكل فر�ض ر�سوم جمركية
(�ضرائب جمركية) �أو تعهدات �سعرية �أو �أخذ �ضمانات م�ؤقتة على �شكل �إيداع
نقدي �أو �سندات مبا ال يتجاوز هام�ش الإغراق �أو مقدار الدعم املحدد مبدئيا .
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 - 3تدابيــر وقائيــة نهائيــة �ضــد الزيــادة فـ ــي الواردات فـي �شكل قيود كمية �أو زيادة
ف ــي الر�ســوم اجلمركي ــة (�ضرائــب جمركيــة) �أو غريه ــا مــن الأ�شكــال التي تتوافق
مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .
 - 4تدابري وقائية م�ؤقتة فـي �شكل زيادة فـي الر�سوم اجلمركية (�ضرائب جمركية) .
املــادة ( ) 6
تطبيــق �أحكــام القانــون والئحتــه التنفيذيــة
يتوىل تطبيق �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة
ومكتــب الأمانــة الفنيــة  ،كــل فــي جمــال اخت�صا�صاتــه .
املــادة ( ) 7
اخت�صا�صــات اللجنــة الوزاريــة
تخت�ص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات فـي امل�سائل الآتية :
 -1اعتمــاد فــر�ض التدابيــر النهائيــة املتعلقــة مبكافحــة الإغــراق والدعم املخ�ص�ص
والزيــادة ف ــي ال ــواردات �أو متدي ــد �أو وقــف هـ ــذه التدابي ــر �أو �إنهائه ــا �أو الزيـ ــادة
�أو خفــ�ض تدابيــر مكافحـة الإغــراق والتدابيــر التعوي�ضيــة .
 - 2ت�سوية املنازعات التي تن�ش�أ بني الدول الأع�ضاء فـي تف�سري �أو تنفيذ هذا القانون .
� - 3إ�صدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
 - 4النظر فـي التظلمات املتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية ال�صادرة تنفيذا
لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
� - 5إقرار الالئحة الداخلية ملكتب الأمانة الفنية .
 - 6املوافقة على تعيني مدير عام مكتب الأمانة الفنية .
� - 7أي اخت�صا�صات �أخرى ت�سند �إليها وفقا لهذا القانون والئحته التنفيذية .
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املــادة ( ) 8
اللجنــة الدائمــة
 - 1ت�شكيل اللجنة الدائمة :
ت�شكل اللجنة الدائمة من وكالء وزارات اجلهات املعنية بالدول الأع�ضاء �أو من فـي حكمهم ،
وتكون رئا�سة اللجنة الدائمة ح�سب نظام الرئا�سة فـي املجل�س .
 - 2اخت�صا�صات اللجنة الدائمة :
تخت�ص اللجنة الدائمة بالآتي :
�أ  -اتخاذ التدابري والإجراءات املن�صو�ص عليها وفقا لأحكام هذا القانون مبا فـي ذلك
فر�ض التدابري امل�ؤقتة وقبول التعهدات ال�سعرية .
ب  -اقرتاح فر�ض التدابري النهائية ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية النهائية
ملكافح ــة الدع ــم والتدابـي ــر الوقائيــة النهائيــة �ضــد الزيــادة فـي الــواردات ورفعهــا
إ�لــى اللجنــة الوزاريــة .
ج  -ت�شكيل اللجان و�إن�شاء الوحدات الإدارية املتخ�ص�صة فـي مكتب الأمانة الفنية .
د  -اعتماد ا�سرتاتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية فـي �ضوء االخت�صا�صات املحددة
لها .
هـ  -اقت ــراح احلل ــول املنا�سب ــة للجن ــة الوزاري ــة مل ــا ق ــد ين�شـ ـ�أ بي ــن ال ــدول الأع�ض ــاء
مــن منازعــات متعلقــة بتف�سـيــر هــذا القانــون والئحت ــه التنفيذيــة .
و  -اقرتاح تعديل القانون املوحد والئحته التنفيذية .
ز  -اقرتاح تعديل الالئحة الداخلية ملكتب الأمانة الفنية .
ح � -إقرار وتعديل نظامها الداخلي .
ط  -املوافقــة علـى م�شــروع موازنــة مكتــب الأمانــة الفني ــة متهيــدا العتمادهــا وفقــا
للإجــراءات املتبعــة .
ي � -إقرار اللوائح املالية والإدارية والأنظمة الأخرى ملكتب الأمانة الفنية .
ك  -تر�شيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية .
ل � -أي اخت�صا�صات �أخرى توكل �إليها من اللجنة الوزارية .
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املــادة ( ) 9
مكتــب الأمانــة الفنيــة
 - 1ين�ش ـ ـ�أ مبوج ــب ه ــذا القانـ ــون مكت ــب الأمان ــة الفني ــة ملكافح ــة املمار�س ــات ال�ض ــارة
فـي التجارة الدولية حتت مظلة الأمانة العامة ملجل�س التعاون  ،ويتمتع املكتب
با�ستقالل مايل و�إداري من خالل ميزانية ملحقة مبيزانية الأمانة العامة ملجل�س
التعاون  ،ويتوىل رئا�سته مدير عام .
 - 2اخت�صا�صات مكتب الأمانة الفنية :
أ�  -تنظيــم �أعم ــال اللجن ــة الدائم ــة والتح�ضي ــر الجتماعاتهــا و�إعــداد جـداول
�أعمالها وم�شاريع قراراتها و�أداء كافة ما تكلف به من قبلها  ،ولها فـي �سبيل
القيام فـي مهامها طلب املعلومات والدرا�سات والبيانات والإح�صاءات والتقارير
وغري ذلك مما يلزم لعمل اللجنة .
ب  -متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة .
ج  -تقديــم امل�ش ــورة والدعــم الفنــي للمنتجيــن وامل�صدريــن اخلليجيي ــن الذيــن
يواجهــون دعــاوى تت�صــل بالإغــراق �أو الدعــم �أو الوقاية فـي دول �أخرى
ومتابعة �سريها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بالدول الأع�ضاء .
د  -امل�شاركة فـي �أن�شطة املنظمات واملحافل الدولية ذات ال�صلة .
هـ  -تقـدمي تقارير دورية �شاملة للجنة الدائمة كل ( )3ثالثة �أ�شهر تت�ضمن
معلومات و�إح�صاءات وكافة الق�ضايا والتحقيقات امل�سجلة واملنظورة واملواعيد
واملــدد واملهل املتعلقة بها .
و  -تلق ــي �شكـ ــاوى املمار�سـ ــات ال�ض ــارة ف ــي التج ــارة الدوليــة وكــل مــا يت�صــل
بهــا مــن متطلبــات .
ز � -إجراء حتقيقات املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية وكل ما يت�صل بها
من مراجعات وفقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
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ح � -إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية ملكتب الأمانة الفنية  ،وتنفيذها بعد اعتمادها .
ط  -العمل على ن�شر الوعي وتنمية املعرفة فـي الدول الأع�ضاء مبفاهيم الإغراق
والدعم والزيادة فـي الواردات .
ي � -أي مهام و�أن�شطة �أخرى توكل �إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة .
املــادة ( ) 10
التظلــم والطعــن
قبل اللجوء �إىل الطعن  ،يجب على كل طرف � -شارك فـي التحقيق ب�صفة طرف ذي
م�صلحة �أو عالقة  ،وت�ضرر ب�صفة فردية ومبا�شرة من القرارات النهائية ال�صادرة تنفيذا
لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية  -التظلم �إىل اللجنة الوزارية خالل فرتة ()30
ثالثني يوما من تاريخ الن�شر فـي الن�شرة الر�سمية  ،ويتم البت فـي تظلمه خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،و�إال اعترب تظلمه مرفو�ضا �أمام اللجنة .
يجوز للطرف الذي رف�ض تظلمه الطعن �أمام الهيئة الق�ضائية بدول املجل�س خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره ب�أي من طرق الإعالن .
املــادة ( ) 11
�سريــة املعلومــات
يجب على كل �شخ�ص �أو جهة خمت�صة بالتحقيق واتخاذ التدابري احلمائية طبقا لأحكام
هذا القانون والئحته التنفيذية � ،أن يحافظ على �سرية املعلومات والبيانات ال�سرية بطبيعتها
�أو التي يقدمها ذوو ال�ش�أن على �أنها �سرية  ،ويحظر على ه�ؤالء الأ�شخا�ص وهذه اجلهات
الك�شف عن تلك املعلومات والبيانات �إال بت�صريح كتابي م�سبق �صادر عن الطرف الذي �أدىل
بها �أو قدمها �أو ك�شف عنها للهيئة الق�ضائية املخت�صة لدول املجل�س .
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املــادة ( ) 12
اجلـــزاءات
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف
احلظر املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )11بغرامة مالية ال تتجاوز ( )50٫000خم�سني �ألف
ريال عماين .
املــادة ( ) 13
تف�سيــر وتعديــل القانــون
للجنة التعاون املايل واالقت�صادي تف�سري وتعديل هذا القانون بالتن�سيق مع اللجنة الوزارية .
املــادة ( ) 14
ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة قرارا بتطبيق الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 15
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/39بتطبيق القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري
التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 16
يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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