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الحدید ویستثني  واردات على وقائیة اً یفرض تدابیر ألوروبيتحاد ااإل

   الصادرات السعودیة

                   
عن فرض تدابیر وقائیة نھائیة على  مطلع الشھر الجاريبي وأعلن االتحاد األور :۲۰۱۹فبرایر  ۲٦الریاض، 

الحدید السعودیة من ھذه  منتجات الحدید، غیر أنھ استثنى جمیع صادراتفئة من منتجات  ۲٦دات من ارالو

 الوطنیة لصناعة الحدید. اللجنة التدابیر بفضل الجھود التي بذلتھا

 

یستمر العمل بھا حتى شھر  %۲٥جاءت ھذه التدابیر الوقائیة النھائیة التي تتمثل بفرض رسوم جمركیة بنسبة 

بعد  ۲۰۱۸بدأت السلطات المختصة في االتحاد األوروبي بإجرائھ في مارس  نتیجة تحقیق وقائي، ۲۰۲۱یونیھ 

من قانون  ۲۳۲على واردات الحدید بموجب القسم  %۲٥بنسبة  رسوم جمركیة إضافیةفرض الوالیات المتحدة 

 .۱۹٦۲توسعة التجارة لسنة 

 

عن احتفاظھا بحقوقھا، ت فیھا مذكرة أعلناللجنة الوطنیة لصناعة الحدید  قدمتوبعد فتح التحقیق مباشرةً، 

، بعد ۲۰۱۸وعملت على تنسیق إجابات جمیع أعضائھا على استبیانات سلطات االتحاد األوروبي. وفي یولیو 

ت وأن الصناعة في دول االتحاد باتت د إلى االتحاد األوروبي قد ارتفعدات الحدیارأن تبین لھذه السلطات أن و

دات األنابیب الكبیرة ارشملت و ئیة أولیةسلطات االتحاد تدابیًرا وقا تمھددة بالتعرض ألضرار جسیمة، فرض

، قدمت اللجنة الوطنیة لصناعة ۲۰۱۸الملحومة من المملكة العربیة السعودیة. وفي شھري أغسطس وسبتمبر 
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وشاركت في جلسة استماع عقدت في بروكسل للمطالبة بإنھاء  ،الحدید مذكرات إلى سلطات االتحاد األوروبي

تدابیر المفروضة على األنابیب الكبیرة الملحومة واستثناء جمیع الصادرات السعودیة من نطاق تلك التدابیر. ال

وبعد االستماع إلى اللجنة، قررت سلطات االتحاد استثناء جمیع الصادرات السعودیة من نطاق التدابیر الوقائیة 

 النھائیة.

 

لجنة وأعضائھا، ھاًما لالسعودیة من التدابیر الوقائیة یعتبر انتصاًرا أن استثناء منتجات الحدید  وتجدر اإلشارة إلى

حیث إن االتحاد األوروبي ھو ثاني أكبر سوق لمنتجات الحدید. غیر أن التدابیر الوقائیة النھایة التي فرضھا 

، والتحقیقات الوقائیة العالمیة الجاریة بشأن ۲۳۲ رارتحاد األوروبي، إلى جانب التدابیر األمریكیة بموجب القاإل

الحدید في تركیا وكندا وروسیا، والتدابیر التجاریة الكثیرة التي تفرضھا دول أخرى، تھدد جمیعھا صناعات 

التجاریة، وھذا یؤثر بدرجة كبیرة على المملكة  الصادرات وجھاتالحدید السعودیة، وھي تؤدي إلى تغیر في 

حیث إن التعرفات الجمركیة فیھا  –وعلى دول مجلس التعاون الخلیجي عموًما  –خصوًصا العربیة السعودیة 

 تطویر.ناخ الرقابي ال یزال بحاجة إلى منخفضة، ولیست ھناك أي تدابیر وقایة أو مكافحة إغراق، كما أن الم
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