Customs Notice No. ( 10 /2020 ) on
Imposing a definitive anti-dumping duty on GCC

) بشأن2020 / 10 ( إعالن جمركي رقم
"فرض رسم نهائي لمكافحة اإلغراق على واردات دول مجلس

imports of all types of hydraulic cement originating in

التعاون الخليجي من منتج إسمنت مائي بكافة أنواعه ذات

or exported from the Islamic Republic of Iran

"منشأ أو مصدرة من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

Pursuant to the Federal Law No. 1 of 2017 on Anti-  بشأن2017 ) لسنة1( استنادا إلى القانون االتحادي رقم
Dumping, Countervailing and Safeguard Measures, and the

 وبنا ًء على قرار،مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية

Resolution of the GCC Industrial Cooperation Committee لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي رقم
No. 6 dated 10/05/2020, and compliant with the Federal
Customs Authority’s Memo No. FCA/CD/2020/870 dated
20/05/2020, and the Ministry of Economy’s Directive No.
2 of 2020 dated 17/05/2020, regarding the imposition of
a definitive anti-dumping duty on GCC imports of all types
of hydraulic cement originating in or exported from the
Islamic Republic of Iran;

 وكتاب الهيئة االتحادية للجمارك،2020/05/10 ) بتاريخ6(

،2020/05/20  بتاريخ،870/2020 / س/ق ج/رقم ه أ ج
 تاريخ2020 ) لسنة2( وتعميم وزارة االقتصاد رقم
 بشأن فرض رسم نهائي لمكافحة اإلغراق على،2020/05/17
واردات دول المجلس من منتج إسمنت مائي بكافة أنواعه ذات
،منشأ أو مصدرة من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
:فقد تقرر ما يلي

The following has been decided:
Article (1)

)1( المادة

The definitive anti-dumping duty shall be imposed on GCC فرض رسم نهائي لمكافحة اإلغراق على واردات دول مجلس
imports of all types of hydraulic cement, whether or not التعاون الخليجي من منتج إسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه
colored or in the form of clinkers, originating in or exported  وان كانت ملونة،اإلسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر
the Islamic Republic of Iran, which are imported under the ذات منشأ أو مصدرة من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الخاضع
following HS codes of the GCC Unified Tariff Schedule:

لبنود التعرفة الجمركية من جدول التعرفة الجمركية الموحد
:لدول مجلس التعاون الخليجي المبينة في الجدول أدناه

HS Code

Description

25231000

Cement clinkers

25232100

White cement, whether or not
artificially colored

25232910

Ordinary cement

25232920

Sulphate resistant cement

25232990

Other

الصنف

رمز النظام المنسق

كلنكر

25231000

إسمنت ابيض وان تم تلوينه اصطناعيا

25232100

إسمنت عادي

25232910

إسمنت مقاوم لألمالح

25232920

غيرها

25232990

25233000

Aluminous cement

25239000

Other hydraulic cements

Article (2)

إسمنت الوميني

25233000

انواع اسمنت مائي اخر

25239000

)2( المادة

Dubai Customs shall levy the definitive anti-dumping duty as يستوفى الرسم النهائي لمكافحة اإلغراق من قبل جمارك دبي
an ad valorem duty at 67.5 percent of the CIF value.

 من% 67.5 وفقا إلجراءات استيفاء الرسوم الجمركية بواقع
)CIF( القيمة الجمركية

Article (3)

)3( المادة

The Tariff and Origin Department shall be the point of

تكون إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ هي الجهة المعنية

reference to address any disputes relating to the
implementation thereof.
Article (4)
This Notice shall come into force as of 19/07/2020 and

.للنظر باي خالف ينشأ أو يتعلق بتطبيق هذا اإلعالن

)4( المادة
 ولغاية19/7/2020 يعمل بهذا اإلعالن اعتبارا ً من تاريخ

remain effective till 19/06/2025. All concerned departments  وعلى كافة اإلدارات المعنية اتخاذ اإلجراءات2025/6/19
must take the necessary actions to implement it, each within

.الالزمة لتنفيذه كل فيما يخصه

their scope of competence.
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