Customs Notice No. (10/2021)

)2021/10 ( إعالن جمركي رقم

On the payment of definitive antidumping duties

بشأن " آلية استيفاء رسم نهائي لمكافحة اإلغراق على

against GCC imports of Ceramic Flags and Paving,

واردات دول مجلس التعاون من منتج بالط وترابيع من

Hearth, Floor, or Wall Tiles

خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد

Further to the Customs Notice No. 15/2020 Imposing a ) بشأن فرض رسم نهائي2020/15( إلحاقا ً باإلعالن الجمركي رقم
definitive anti-dumping duty on GCC imports of Ceramic لمكافحة اإلغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج
Flags and Paving, Hearth, Floor, or Wall Tiles, and pursuant  وبناء،بالط وترابيع من خزف للتبليط او التغطية للجدران او المواقد
to the Federal Customs Authority’s letter No. ق/على كتاب الهيئة االتحادية للجمارك رقم (هـ أ ج
FCA/CD/S/2021/879 dated 30/06/2021, and the Ministry
of Economy’s circular No. 3 of the year 2021 dated
22/6/2021 regarding the imposition of a definitive antidumping duty on the GCC imports of Ceramic Flags and
Paving, Hearth, Floor, or Wall Tiles originating in or exported

 وتعميم وزارة االقتصاد،2021/6/30 ) بتاريخ879/2021/س/ج

 في شأن آلية تحصيل،2021/6/22  بتاريخ2021 ) لسنة3( رقم
الرسم النهائي لمكافحة اإلغراق المفروض على واردات دول المجلس
من منتج بالط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو
 ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند وجمهورية الصين، المواقد
: فقد تقرر ما يلي،الشعبية

from India and China; The following has been decided:

Article (1)
)1( المادة
Companies are required to fill in the declaration and
على الشركات تعبئة نموذج اإلقرار والتعهد (المرفق) وتقديمه عند
undertaking form (attached herewith) and submit it at the
ً
ً
time of customs clearance, specifying the amount of the التخليص الجمركي إلكترونيا متضمنا مقدار رسوم مكافحة اإلغراق
payable antidumping duties through the application of the من خالل تطبيق هوامش اإلغراق على الشركات ووفقا ً للنسب
dumping margins on companies consistent with the
.) (المرفق2020  لسنة1 المذكورة في تعميم وزارة االقتصاد رقم
percentages indicated in the Ministry of Economy’s circular
No. 1 of 2020 (attached herewith).
)2( المادة
Article (2)
Payable anti-dumping duties shall be collected through the تستوفى المبالغ المستحقة عن الرسم النهائي لمكافحة اإلغراق من
customs systems and as per the procedures in force.
Article (3)
This Notice shall come into force as of 01/07/2021 and all
concerned departments must to take the necessary action to
implement it in their respective area of competence.

.خالل األنظمة الجمركية وحسب اإلجراءات المتبعة
)3( المادة
 وعلى كافة2021/07/01 يعمل بهذا االعالن اعتبارا ً من تاريخ
.اإلدارات المعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه كل فيما يخصه
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