إدارة دعــم تنافسيـ ـ ـ ــة
المنتـ ـ ـ ــج الوطني

نموذج تقديم شكوى

المنتج محل الشكوى:
رمز النظام المنسق (:)HSCODE
دولة  /دول المنشأ للمنتج محل الشكوى:
التاريخ:
اسم مقدم/مقدمي الشكوى:
العنوان:
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1.المنتج المحلي المشابه والمنتج المستورد محل الشكوى

يرجى تقديم وصف كامل للمنتج المحلي المشابه الذي ينتجه المصنع والمنتج المستورد محلل الشكوى وفق للجدول التالي مع إرفاق الصور
التوضيحية للمنتج
المنتج المحلي المشابه

الخصائص

المنتج المستورد محل الشكوى

اسم المنتج باللغة العربية (يفضل أن يكون االسم مشابه قدر
اإلمكان للتعريف الوارد بالتعرفة الجمركية الموحدة ويمكن
إضافة اسم مختصر في نهاية التعريف كعنوان للمنتج).
اسم المنتج باللغة االنجليزية (يفضل أن يكون االسم مشابه
قدر اإلمكان للتعريف الوارد بالتعرفة الجمركية الموحدة
ويمكن إضافة اسم مختصر في نهاية التعريف كعنوان
للمنتج).
الخصائص المادية والفنية (بالتفصيل) متضمنا توضيح الحجم
واألبعاد والوزن أو درجة التركيز أو القدرة......إلخ
التسويق وقنوات التوزيع (جملة  -تجزئة – موزع ......-إلخ)
التوقيتات الزمنية السنوية التي تنشط فيها عملية اإلنتاج
والبيع (موسمية المنتج)
وحدة قياس المنتج (طن/كيلو/وحدة...إلخ)
أخرى (يمكن إضافة خانات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك
مثل هل توجد أي رسوم مفروضة من دول أخرى على
المنتج محل الشكوى من الدولة/الدول محل الشكوى)

2.نسبة تمثيل الصناعة المحلية
يرجى بيان مقدمي الشكوى من المنتجين المحليين وحجم وقيمة إنتاجهم الفعلي من المنتج المحلي المشابه خالل أخر سنة (حدد السنة) والذي
يجب أال يقل عن  25%من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية للمنتج المشابه ،وفق الجدول التالي:
بيان المصانع المنتجة

نسبة
حجم اإلنتاج
التمثيل

قيمة
اإلنتاج

عناوين المصانع

الهاتف/
فاكس/إيميل

الموقف من
الشكوى

شركة (أ)

مقدم
الشكوى

شركة (ب)

مؤيد

شركة(ج)

محايد

إجمالي الصناعة المحلية
يرجى إرفاق المستندات الدالة على نسبة تمثيلية الصناعة وفي حالة تقديم الشكوى باسم الصناعة المحلية فيرجى تحديد ماهية ُ الصناعة مع
تقديم قائمة بأسماء المنتجين المحليين المعروفين للمنتج المحلي المشابه أو المؤسسات المسؤولة عنهم وبقدر اإلمكان وصفا لحجم وقيمة
اإلنتاج المحلي لهؤالء المنتجين للمنتج المشابه
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3.بيانات إثبات الضرر
يرجي تحديد فترة التحقيق في الضرر المقدم عنها بيانات إثبات الضرر مع تحديد فترة بداية حدوث الضرر وغالبا ما تكون هي نفس الفترة الخاصة بإثبات
الممارسات الضارة ولذلك يتعين أن تكون فترة تحقيق الضرر متضمنة لكامل فترة بحث ادعاء الممارسات الضارة.
تطور حجم الواردات
بيان

نسبة الواردات

أخر سنة

يتم قسمة حجم الواردات المدعومة
لكل دولة محل الشكوى على إجمالي
الواردات لحساب نسبة الواردات
المدعومة لتلك الدولة

إجمالي حجم الواردات المدعومة محل الشكوى دولة (أ)
إجمالي حجم الواردات المدعومة محل الشكوى دولة (ب)

%100

إجمالي الواردات من المنتج محل الشكوى إلى دولة قطر
سنة 1

بيان

سنة 3

سنة 2

سنة 4

حجم واردات الدولة/الدول المدعومة محل الشكوى ()1
الزيادة المطلقة للواردات المدعومة محل الشكوى (مؤشر)
حجم انتاج الشاكي من المنتج المحلي المشابه ()2
الواردات المدعومة ÷ اإلنتاج = (% )2 ÷ 1
الزيادة النسبية للواردات بالنسبة إلى اإلنتاج (مؤشر)
يرجي تقديم شرح للمؤشرات السابقة مع إرفاق المستندات الخاصة ببيان حجم الواردات المذكورة بالجدول أعاله مع توضيح مصدر تلك البيانات

اآلثار السعرية للواردات المدعومة
الفرق السعري خالل أخر سنة (سنة بحث االدعاء)
جدول 3-2-1
البيان

متوسط سعر بيع المنتج
المحلي المشابه

متوسط سعر بيع المنتج
المستورد

الفرق السعري

النسبة%

الفرق السعري
الخفض السعري ومنع األسعار من الزيادة (الكبت السعري)
البيان

سنة 1

سنة 2

متوسط سعر البيع للمنتج المحلي المشابه
مؤشر الخفض السعري
متوسط تكلفة اإلنتاج للمنتج الخليجي
التكلفة كنسبة من متوسط أسعار البيع ()%
مؤشر الكبت السعري
يرجى تقديم شرح للمؤشرات السابقة مع إرفاق أوراق العمل والمستندات المؤيدة للبيانات أعاله

سنة 3

سنة 4
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المبيعات
المبيعات

سنة 1

سنة 2

سنة 3

سنة 4

مبيعات الشاكي بالسوق المحلي (حجم)
مؤشر المبيعات
المخزون
المخزون

سنة 1

سنة 2

سنة 3

سنة 4

مخزون تام اخر المدة (حجم)
مؤشر المخزون
األرباح
األرباح/الخسائر

سنة 1

سنة 2

سنة 3

سنة 4

الربح /الخسارة (قيمة)
مؤشر الربح/الخسارة
التدفق النقدي
التدفق النقدي

سنة 1

سنة 2

سنة 3

سنة 4

التدفق النقدي (قيمة)
مؤشر التدفق النقدي
يرجى تقديم شرح لكافة المؤشرات السابقة مع إرفاق نسخة من القوائم المالية المعتمدة للشركة خالل كافة سنوات التحقيق في الضرر وكافة
أوراق العمل التي تم استخدامها لحساب المؤشرات السابقة على إكسيل

يرجى التحقق من وجود المرفقات التالية:
 1.سجل تجاري  /صناعي
2.نسخة من رخصة مزاولة المهنة/النشاط
3.النشرات والصور التوضيحية للمنتج
4.المستندات الدالة على نسبة تمثيلية الصناعة المحلية
5.المستندات المؤيدة لبيان حجم الواردات
6.المستندات الخاصة باآلثار السعرية والحسابات المتعلقة بها
7.نسخة من القوائم المالية المعتمدة لفترة التحقيق في الضرر واوراق العمل المستخدمة في حساب كافة مؤشرات الضرر
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إقـ ـ ـ ــرار
خاص بالشكوى

) بأن المعلومات الواردة في
أقر أنا الموقع أدناه نيابة عن (أدرج اسم المصنع
هذه الشكوى صحيحة وكاملة استنادا إلى السجالت المتاحة التي تحفظها الشركة بصورة عامة وأنه لم يتم إخفاء أية معلومات أو تقديم أية
معلومات خاطئة.
وفي حالة مخالفة البيانات/المعلومات واالدعاءات المقدمة للسجالت التي تحفظها الشركة ،فلمكتب األمانة الفنية الحق الكامل في رفض
المعلومات المقدمة كليا أو جزئيا ،متي رأى ذلك مناسبا.
وأني على علم تام بأن المعلومات الواردة في هذه الشكوى وأية معلومات أخري يتم تقديمها لمكتب األمانة الفنية خالل سير التحقيق،
ستخضع للمراجعة والتدقيق والتحقق من قبل مكتب األمانة الفنية.

التوقيع:
اسم الموقع
اسم المصنع

(ختم الشركة)

الـ ـ ـت ــار يـ ـ ـ ــخ:
وظيفة الموقع

