
  

 

 

 ( بشأن2020 / 09  )  إعالن جمركي رقم 

 التعاون مجلس دول واردات على اإلغراق لمكافحة نهائي رسم فرض "

 ذات( تستالينر  أو فلوتينج) مقوى وورق ورق منتج من الخليجي

 " بولندا وجمهورية إسبانيا مملكة منشأ

Customs Notice No. ( 09 / 2020) on 

GCC on  dumping duty-a definitive anti mposingI

rboard (fluting or imports of uncoated paper and pape

originating in Spain and Polandtest liner)  
 

 

 

بشأن مكافحة  2017( لسنة 1استنادا إلى القانون االتحادي رقم )

اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وبناًء على قرار لجنة التعاون 

( بتاريخ 3الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي رقم )

، وكتاب الهيئة االتحادية للجمارك رقم ه أ ج/ق ج/ 31/03/2019

( 1وتعميم وزارة االقتصاد رقم ) 23/4/2019بتاريخ  2019/824/س

، بشأن فرض رسم نهائي لمكافحة 4/04/2019بتاريخ  2019لسنة 

اإلغراق على واردات دول المجلس من منتج ورق وورق مقوى )فلوتينج 

 .أو تستالينر(

 

 

 

 فقد تقرر ما يلي:
 

 (1المادة )

فرض رسم نهائي لمكافحة اإلغراق على واردات دول مجلس التعاون 

غير مطلي الخليجي من منتج ورق وورق مقوى )فلوتينج أو تستالينر( 

بشكل لفات أو صفائح )ورق الكرتون( ذات منشأ مملكة إسبانيا 

وجمهورية بولندا الخاضع لبنود التعرفة الجمركية من جدول التعرفة 

 :الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المبينة أدناه

 

 المالحظات الصنف رمز النظام المنسق

48051100 

 

ورق نصف كيماوي 

 محزز )فلوتينج(

 

 

ورق فلوتينج من      48051910

ألياف ُمعاد تصنيعها 

او  2جم/م150بوزن 

 أقل

) يستثنى ورق الفلوتينج 

المصنع من الياف ُمعاد 

تصنيعها والذي يزن 

المتر المربع منه أقل من 

 طغرام( 105

Pursuant to the Federal Law No. 1 of 2017 on Anti-

Dumping, Countervailing and Safeguard Measures, and 

the Resolution of the GCC Industrial Cooperation 

Committee No. 3 dated 31/03/2019, and in conformity 

with the Federal Customs Authority’s Memo No. 

FCA/CD/2019/824 dated 23/4/2019 and the Ministry 

of Economy’s Directive No. (1) of 2019 dated 

4/04/2019, regarding the imposition of a definitive 

anti-dumping duty on GCC imports of uncoated paper or 

paperboard product (fluting or testliner). 
 

The following has been decided: 

 

Article (1) 

The definitive anti-dumping duty shall be imposed on GCC 

imports of uncoated paper and paperboard (fluting or 

testliner), in rolls or sheets (containerboard) originating 

in Spain and Poland, which are imported under the 

following HS codes of the GCC Unified Tariff Schedule: 

 

HS CODE DESCRIPTION REMARKS ي 

48051100 

 

Semi-chemical fluting 

paper 
 

48051910    

 

Fluting paper of recycled 

liner board weighing 150 

g/m2 or less  

 (except fluting paper 

of recycled liner board 

weighing less than 

105 g/m2) 



  

 

 

    48051920 

 

ورق فلوتينج من 

ألياف ُمعاد تصنيعها 

 150بوزن يتجاوز 

 2جم/م

 

  غيرها 48051990

و أ 2جم/م150يزن  48052400

 أقل

) يستثنى ورق 

التستالينر المصنع من 

 ألياف ُمعاد تصنيعها

والذي يزن المتر المربع 

 غرام( 105منه أقل من 

48052500 

5 

 150بوزن يتجاوز 

 2جم/م

 

           

 (2لمادة )ا

 

يستوفى الرسم النهائي لمكافحة اإلغراق من قبل جمارك دبي وفقا 

استيفاء الرسوم الجمركية كنسبة مئوية من القيمة الجمركية إلجراءات 

(CIF.وفقاً للجدول التالي ) 

 

هامش اإلغراق النهائي كنسبة مئوية  الشركة الدولة

 CIFمن القيمة 

 

 

 إسبانيا

 شركة سايكا

Sociedad anonima 

Industrias celulosa 

Aragonessa (SAICA) 

 

 

24.6% 

 %31 الشركات األخرى

 %34 كل الشركات بولندا
 

    

48051920 

 

Fluting paper of recycled 

liner board weighing more 

than150 g/m2 

 

48051990 OTHER  

48052400 

Testliner paper of recycled 

liner board weighing 150 

g/m2 or less 

 (except test liner 

paper of recycled liner 

board weighing less 

than 105 g/m2) 

48052500 

 

Testliner paper of recycled 

liner board weighing more 

than 150 g/m2 

 

 

Article (2) 

 

The definitive anti-dumping duty shall be levied by Dubai 

Customs in the form of an ad valorem duty as a 

percentage of the CIF value, as indicated in the following 

tale: 

COUNTRY COMPANY FINAL DUMPING 

MARGIN AS A 

PERCENTAGE OF 

THE CIF VALUE 

 

 

SPAIN  

Sociedad anonima 

Industrias celulosa 

Aragonessa (SAICA) 

 

 

24.6% 

Other companies 31% 

POLAND All companies 34% 
 

 

 (3المادة )

يطبق هذا الرسم على واردات دول مجلس التعاون من منتج ورق وورق 

 مقوى )فلوتينج أو تستالينر( من منشأ مملكة إسبانيا وجمهورية بولندا.

 

 

Article (3) 

This final duty shall be applied on all GCC imports of 

uncoated paper and paperboard (fluting or testliner), 

originating in Spain and Poland. 



  

 

 

 (4المادة )

 

ي أالمنشأ هي الجهة المعنية للنظر بإدارة التعريفة الجمركية وتكون 

 خالف ينشأ أو يتعلق بتطبيق هذا اإلعالن.

 

 

 (5المادة )

 

ولغاية تاريخ  19/7/2020عمل بهذا اإلعالن اعتباراً من تاريخ يُ 

وعلى كافة اإلدارات المعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة  30/04/2024

 لتنفيذه كل فيما يخصه .

Article (4) 

 

The Tariff and Origin Department shall be the point of 

reference to address any disputes relating to the 

implementation thereof. 

 

Article (5) 

 

This Notice shall come into force as of 19/07/2020 and 

remain effective till 30/04/2024. All concerned 

departments must take the necessary action to 

implement it, each within their scope of competence. 

 

 

 

Ahmed Mahboob Musabih 

 

Director General 

 أحمد محبوب مصبح

 

 المدير العام

 

 

 

 

 

 

 Issued on: 12/07/2020 12/07/2020 :ُصدر بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 



  

 

 

 
 



  

 

 

 


