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 المعالجات التجاریة قانونتطبق  المملكة العربیة السعودیة

 2022نوفمبر 

 جولیان تشارلز  ,واترز جاسبر مؤلفون:

نظام المعالجات التجاریة في تطبیق ، وافق مجلس وزراء المملكة العربیة السعودیة على 2022نوفمبر 22في 

التجارة الدولیة (قانون المعالجات التجاریة).  الذي ینص على فرض تدابیر مكافحة اإلغراق، وتدابیر مكافحة 

حة اإلغراق، والتدابیر التعویضیة مكافیحكم القانون اجراء تحقیقات والدعم والتدابیر التعویضیة، وتدابیر الوقایة. 

   على الواردات إلى المملكة العربیة السعودیة.التجاریة تدابیر المعالجات فرض وتحقیقات الوقایة و)، الدعم(مكافحة 

) إجراء تحقیقات مكافحة اإلغراق الھیئة( للتجارة الخارجیة للھیئة العامة التجاریة السلطةالمعالجات یمنح قانون 
نتائج بناء على  السعودیة وفرض تدابیر على الواردات إلى المملكة العربیة تحقیقات الوقایةالتعویضیة ووالتدابیر 

    . التحقیقات تلك

منظمة التجارة بألعضاء من الدول اإلى المملكة العربیة السعودیة على الواردات   التجاریة المعالجاتیطبق قانون 
ً  بق القانون، وقد یطالعالمیة بناء  وذلكالدول غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة  على الواردات منایضا

 الھیئة.على قرار من 

القانون (النظام) الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابیر مع  التجاریة بالتوازيالمعالجات طبق قانون وسوف ی
اتحاد جمركي  الخلیجي س التعاونمجل أنحیث . التعویضیة والوقائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

القانون  یعدووقطر واإلمارات العربیة المتحدة  المملكة العربیة السعودیة والبحرین والكویت وعمانكل من  یضم
   یطبق على الواردات إلى دول مجلس التعاون الخلیجي.   والتجاریة معالجات إقلیمیا للالموحد نظاماً 

نتیجة بدء تحقیقات لتمكن الصناعات السعودیة من تقدیم شكاوى وف تالتجاریة، سالمعالجات وبموجب قانون 
في الواردات إلى المملكة العربیة السعودیة. بسبب الواردات غیر العادلة والزیادة الكبیرة  لھ الذي تتعرض للضرر

بدء التحقیقات ارات قرفیھا بما في في ھذا الشأن، رات رئیس مجلس إدارة الھیئة القراوالمحافظ یتخذ وسوف 
معظم القرارات النھائیة التي تتخذ بموجب ، كما ستخضع تحقیقات في ھذا األمرالتجري الھیئة وف وس وإنھاؤھا.

الشكاوى من مراجعة تم یأوال،  مستویین. علىاألطراف المعنیة التجاریة لنظام استئناف المعالجات قانون 
 لمحاكم االداریة.االقرارات الى . ویمكن عندئذ أن تخضع ھذه الھیئةرئیس  قبل

فرض لتى تنص على انھ یمكن ا یستكمل قانون المعالجات التجاریة بالئحة تنفیذیة تحدد أحكام تنفیذ القانونسوف 
لاللتزامات التجاریة الدولیة للمملكة العربیة  وفقاالوقایة تدابیر مكافحة اإلغراق والتدابیر التعویضیة وتدابیر 

والتدابیر التعویضیة، واتفاق الدعم ذلك اتفاق منظمة التجارة العالمیة لمكافحة اإلغراق، واتفاق  السعودیة، بما في
 التجارة العالمیة  بمنظمة الوقایة
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