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قانون اقدامات ضد سبسایدی برای صنایع داخلی
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
ماده اول:
این قانون به تأسی از احکام مواد( )71و ( )79قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارتند از:
.7از بین بردن اثرات زیان بار تجارت سبسایدی شده.
.2فراهم آ وری تسهیالت برای رقابت سالم درتجارت.
.9تشویق ،انکشاف وتوسعه صنایع داخلی .
 .4حفاظت وحمایت از صنایع داخلی در برابر واردات و رقابت های غیرمنصفانه سبسایدی شده زیان بار.
 .5اتخاذ تدابیر در برابر خدعه و روشهای تقلب آمیز.
.6در نظر گرفتن منافع عامه در امور مربوط به حمایت از تجارت.
.1حمایت از تاجران صنایع داخلی و مستهلکین داخلی .
 8وضع اصول و قواعد جهت تطبیق اقدامات جبرانی ضد سبسایدی مطابق حکم ماده ( )6موافتقتامه عمومی تعرفه های تجارتی
سازمان جهانی تجارت.
اصطالحات
ماده سوم:
اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده میکند:
-7محصول تحت بررسی  :عبارت از محصول توریدی معرفی شده درتجارت کشور بوده که در اطالعیه اغاز بررسی ضد سبسایدی
تشریح گردیده وتابع بررسی می باشد.
-2محصول مشابه :عبارت از محصولی است که از هرجهت یکسان ویا هم حاوی اوصاف نزدیک به محصول تحت بررسی را دارا
باشد.
-9طرف های ذیعالقه بخش های ذیل را شامل میشود:
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الف .صادرکننده یا تولید کننده خارجی محصول تحت بررسی.
ب.وارد کننده محصول تحت بررسی.
ج.انجمن صنفی یا تجارتی ایکه اکثریت اعضای آن تولیدکنندگان ،صادرکنندگان یا وارداکنندگان محصول تحت بررسی ویا
محصول مشابه می باشند.
د .کشور صادر کننده مبدا.
ه.تولید کننده یک محصول مشابه داخلی در کشور.
و-
ز.-استفاده کنندگان صنعتی محصول تحت بررسی یا محصول مشابه داخلی در کشور.
ح.نماینده های سا زمانهای مستهلکین داخلی در مواردی که محصول طور معمول در سطح پرچون بفروش برسد.
ط-شخص یا اشخاص دیگر به تشخیص اداره حمایت از تجارت.
-4طرف های مربوطه عبارتند از:
الف .ما مورین و رؤسای شرکتی که درکسب وکار همدیگر ذیدخل می باشند.
ب-شرکای تجارتی که قانونأبه رسمیت شناخته شده باشند.
ج-کار فرما و یاکارمند باشند.
د -کارفرما و کنترول کننده یکی و یا هم چندین تن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باشد و دارندۀ 5یا بشتر از 5فیصد سهم
بازار که حق رای را داشته باشد
ه -طرفین که توسط شخص ثالث بطورمستقیم یا غیر مستقیم کنترول می گردد .
و-هر دو طرفی که باهم بطور مستقیم یاغیر مستقیم شخص ثالث را درکنترول داشته باشند؛
ز -شخصیکه شخص دیگر را تحت کنترول دارد ،طوریکه از لحاظ قانونی یا وظایف عملیاتی در موقف اعمال ممانعت ویا سمت
وسو دهی بر شخص اخر قرارداشته باشد.
ح -عضو یا اعضا متعلق به یک فامیل بوده ،این اشخاص درصورتی اعضای یک فامیل شمرده می شودکه هرکدام آنهادارای روابط
خویشاوندی ذیل باشد:
خانم وشورهر
 والدین و فرزند.برادر ،خواهر  )،سکه باشد ویا هم ناسکه) .پدر کالن  ،مادرکالن و نواسه.کاکا  ،خاله  ،برادرزاده یا خواهر زاده.3

.خسر  ،خشو  ،داماد یا عروس.خسر بُره و خیاشنه .دراین موارد شخص معنای هرشخص حقیقی یاحکمی را بازگو می نماید -5ارایه سبسایدی تاثیر حد اقل در تجارت وآن چیزیکه قابل اغماض است ،می باشد.
-6خساره :عبارت ازحجم واردات سبسایدی شده کشور مبدا است ،که این واردات کمتر از  7فیصد سهم بازار بوده ،مگر اینکه
مجموع واردات از چنین کشورها  9فیصد یا بیشتر از آن را تشکیل دهد.
-1دولت :عبارت از دولت یا هرنهاد دولتی دیگری استکه در داخل قلمرو کشور صادرکننده یا مبدا فعالیت نموده وطبق دستور
دولت اجراآت می نماید.
-8نهاد دولتی یا نهادعامه :عبارت از نهادی است که صالحیت دولتی رادارا بوده و آنرا اعمال مینماید.
 -3نهاد اعطا کننده :نهاد ذیصالح دولتی را گویند که درموردبررسی ویا ارزیابی اقدامات ضدسبسایدی اصدارحکم می نماید.
 -71دوره ها ی بررسی حسب موارد ذیل صورت میگیرد:
 دوره بررسی سبسایدی :دوره که طی آن این مسئله بررسی میگردد که آیا صادراتِ از کشور ی است که محصول تحت بررسیاز سبسایدی ها بهره گرفته است.
 دوره بررسی خساره :دوره که طی آن این مسئله بررسی میگردد که آیاصنعت داخلی خساره مادی را متحمل شده است که ایندوره میتواند فراتر از دوره بررسی سبسایدی باشد.
 -77شریک تجارتی :نماینده انحصاری ،توزیع کننده انحصاری یا دارنده امتیاز انحصاری ،ویا اشخاص شریک با همدیگر در تجارت
می باشند.
 "WTO " -72سازمان تجارت جهانی.
 -79موافقتنامه سازمان تجارت جهانی پیرامون سبسایدی و اقدامات جبرانی (موافقتنامه )S C M
 -41بورد حمایت تجارت یا  :)T D A). Trade Defence Authorityمطابق احکام مندرج این قانون مسؤولیت تمامی
اقدامات ،فی صله های پیرامون و ضع یا عدم و ضع معیارات ضد سب سایدی را بدوش دا شته ،منبعد در این قانون بورداطالق می
شود.
 -75اداره حما یت تجارت یا  :(T D O) Trade Defence Office.مطابق احکام م ندرج این قانون مسؤؤؤؤول یت
بررسی،بازنگریهاوسایر اجراات قانونی ،پروسه را عهده دار بوده  ،منبعد دراین قانون اداره حمایت از تجارت اطالق می شود .
 -76صنعت داخلی  :به تولید کنندگان محصول مشابه در کُل یا به آنهایی اطالق میگردد که تولید جمعی محصول مشابه شان
تناسب بزرگ تولید مجموعی داخلی را تشکیل دهد.
( :De Minmis-71کمترین میزان حمایت)  .حداقل میزان حمایت داخلی که به اساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی
تسجیل گردیده است..
 -78جذب( )Absorbtionعبارت از پروسؤؤه اسؤؤت که طی ان شؤؤرکت و یا کشؤؤور دمن کننده نرم های معمولی را به حدی
پائین میاورند که تاثیرات اقدامات ضد دمپنگ دران جذب میگردد.

( ) Circumventio ( .-73خدعه) عبارت از عمل فریب کارانه است به منظور فرار ار پرداخت محصول معیارات ضد دمپنگ
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 -02دمپنگ  :عبارت از افزایش محصول تعرفه باالتر از نرم معمولی ان به منظور جلوگیری از تاثیرات دمپنگ باالی محصوالت
داخلی میباشد ،که میزان وضع تعرفه باالتر از میزان دمن شده بوده نمی تواند.
 -04کشور مبدا  :کشوریست که در ان اموال برای اولین بار تولید و اماده صادر به کشورهای دیگر میگردد.
 -00کشور صادر کننده :کشوریست که از طریق ان اموال که قبال در کشور مبدا تولید گردیده به کشور سوم صادر میگردد.
 -02ارزش عادی جنس در تجارت عادی :عبارت از مقدار پول ا ست که م شتریان ک شور مبدا جهت خریداری همان جنس
مشابه پرداخت مینمایند
 -01قیمت صادراتی :همانا قیمت تادیه شده ویا قابل تادیه دربرابر محصول فروخته شده برای صادرات از کشور صادرکننده یا
کشور مبدا به افغانستان میباشد
 -02صنعت داخلی افغانی :صنعت داخلی افغانی عبارت از شرکت های داخلی افغانی که مح صول م شابه را تولید مینمایند،
میباشد.

ساحه تطبیق :
ماده چهارم:
موارد قابل تطییق شامل اقدامات ذیل است :
( )7اقدامات جبرانی ضد سبسایدی طبق این قانون باالی امتعه وارداتی سبسایدی شده وضع میشود که از کشور مبدا و یا صادر
کننده برای نقص وارد کردن به امتعه مشابه داخلی و یا هم ورشکستن صنعت داخلی کشور ،وارد میشوند.
( )2در صورت که اجناس وارد شده از کشور مبدا مستقیم وارد نشود و از طریق کشور دومی وارد افغانستان کردد در ان صورت
معامله طور تلقی میکردد که گویا واردات از کشور مبدا صورت گرفته است.
( )9تطبیق احکام این قانون نمی تواند مانع تطبیق موارد ذیل گردد :
.7قواعد و مقررات مشخص مربوط به زراعت.
.2احکام پیش بینی شده در معاهدات بین المللی که افغانستان به آن ملحق گردیده.
ادارات تطبیق کننده.
مادۀ پنجم:
 .7اداره حمایت ازتجارت  ( Trade Defence Office ) T.D.Oمطابق صراحت ماده ( )72مسئولیت تمام جنبه های
بررسی ضد سبسایدی ،بررسی ،ارزیابی ویا سایر اجراآت مربوطه را طبق احکام این قانون بدوش دارد.وزارت تجارت وصنایع
صالحیت ومسؤلیت اداره را بر عهده دارد
 .2بورد حمایت از تجارت  ( Trade Defence Authority) T.D.Aمطابق حکم ماده ( )14این قانون مسئولیت تمام
فیصله های نهایی در خصوص وضع یا عدم وضع اقدامات ضد سبسایدی را بدوش دارد .صالحیت و مسئولیت های اداره حمایت
از تجارت به رئیس جمهوری اسالمی افغانستان تعلق میگیرد.
.9ریاست عمومی گمرکات افغانستان مسئولیت و مدیریت اقدامات ضد سبسایدی و سایر تدابیر وضع شده اداره را طبق احکام
این قانون بدوش دارد.
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محرمیت
مادۀ ششم:
 .7تمام اسناد و معلومات که در پروسه تحقیق جمع آوری میگردد در حاالت ذیل محرم پنداشته میشود:

7

مکاتیب که بطور واضح محرم نشانی گردیده باشد

اسؤؤنادی ماهیتام محرم که افشؤؤای آن تاثیرات منفی باالی فعالیت شؤؤخص ویا جانب ارایه کننده معلومات و یا باالی
شخص که معلومات از وی بد ست آمده ا ست ،دا شته با شد.معلومات که شخص مورد نظر بنابر عوامل دیگر محرمیت
آنرا تقاضا مینماید.

. 2
7
 .2طرفهای ذیعالقه تآمین کنندۀ معلومات محرم باید نسخه ی غیر-محرم یا خالصۀ آن را نیز قرار ذیل تهیه نماید:
7

خال صه های متذکره باید با تف صیل بوده تا به درک معقول ماهیت معلومات تقدیم شده بعنوان محرم ،شمرده شود
بصورت استثنایی ،این طرفها باید درخواست کتبی را ارائه و طی آن دالیل عدم امکان خالصه سازی را بیان کنند.

 2نسخۀ غیر-محرم سندی که تنها خالصه نبوده در صورت حذف ،هرمورد معلومات ودالیل متذکره را ،تذکر دهد.
 .9خال صه ها و ن سخه های غیر-محرم باید تاحد الزم تف صیلی بوده تا طرف های ذینفع دیگر بتوانند درک معقولی از ماهیت
معلومات ارایه شده بشکل محرم را بدست آورند.
4

سایرتقاضاها مرتبط به محرمیت نباید بطور خودسرانه  ،رد شود.

مکلفیت ها و اتخاذ تصامیم راجع به محرمیت در محدودۀ زمانی،
ماده هفتم:
.4

ن سخه غیر محرم ضمیمه ن سخه محرم یکجا در مدت زمان از قبل تعین شده که تو سط اداره حمایت از تجارت تعین
میگردد ،ارایه شوند .اداره حمایت از تجارت به استثنامء احکام مندرج در این قانون ،اداره حمایت از تجارت اداره حمایت
از تجارت نمی تواند محرمیت اسناد محرم و غیر محرم را در محیط رسمی و غیر رسمی بدون اجازه طرف ذیعالقه افشا
نماید.

.0

محاکم افغانستان یا نهاد حل منازعات سازمان تجارت جهانی می توانند معلومات سری مندرج این ماده را حسب تقاضا
بدست آورند ،مشروط براینکه معلومات متذکره مرتبط به وظایف شان باشد.

.2

.در صورت که ا سناد محرم ارایه شده تو سط شخص ذیعالقه معلومات کافی و یا هم دالیل موجه ندا شته با شد اداره
میتواند تصمیم بر رد آن اتخاذ نماید.

.1

اداره حمایت از تجارت در صورت رد ا سناد ارایه شده تو سط اداره حمایت از تجارت طرف ذیعالقه موارد آتی را در نظر
گیرد :
 .4تعدیل نسخۀ غیر سری .
 .0از ارائه خود سرانه معلومات متذکره خود داری نماید؛
 .2به درج نمودن معلومات متذکره در بخش غیرسری دوسیه ،اجازه دهد؛
 .1در صورت ضرورت قناعت اداره حمایت از تجارتاداره حمایت از تجارت را مبنی بر صحیح بودن آن معلومات ازطریق
مراجع معتبر ،فراهم سازد.

.2

هرگاه معلومات محرم از طرف ادره حمایت از تجارت م سترد شود ،دراین صورت معلومات متذکره از دو سیه برر سی و
دوسیه کهبعدا به دسترس عامه قرار میگیرد  ،حذف گردد.

.6

احکام این ماده نباید مانع افشای معلومات عمومی توسط اداره حمایت از تجارت  ،در موارد ذیل گردد:
 .4معلومات ارایه شده کمک کننده در خصوص اتخاذ تصامیم از جانب دولت باشد.
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 .0در ارایه معلومات عمومی منافع موجه طرفین در نظر گرفته شده باشد
 .2اصل حفظ راز های تجارتی در ان مراعات شده باشد.
تبادله معلومات میان اداره حمایت از تجارت وسؤؤؤایر نهاد های دولتی و همننان اسؤؤؤناد ترتیب شؤؤؤده دراداره حمایت از

.7

تجارت نباید افشا گردد.
نمایندگی
مادۀ هشتم:
( )7هرگاه طرفِ ذیعالقه (به استثنای کشورهای مبدا وصادرکننده) بخواهد که در بررسی یا بازنگری ویا سایرپروسه های قانونی
نماینده داشته باشد  ،طرف یاد شده باید وکالت کتبی که حاکی از هویت ،حدودصالحیت و مدت زمان نمایندگی وی باشد،را
ارائه نماید )2(.هرگاه طرف ذیعالقه بخواهد که نمایندگی مندرج فقره ( )4این ماده را خاتمه دهد ،مکلف است طی درخواست
رسمی به اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت ازموضوع ،اطالع دهد  )9(.درصورت انتخاب نماینده  ،تمام ارتباطات
میان اداره حمایت از تجارت و طرف ذیعالقه بوسیله وی ،خواهد بود .
جلسات تخنیکی
مادۀ نهم:
طرف ذیعالقه میتواند در جریان بررسی و بازنگری خواستار جلسه تخنیکی شود ،مشروط بر اینکه طرف یاد شده دلیل

()7

مبنی بر عدم اتکا بر معلومات ارائه شده کتبی را ،بیان نماید.
هرگاه تدویر جلسه تخنیکی سبب به تأخیر انداختن بی موجب تصمیم ابتدائی یا نهائی گردد ،اداره حمایت از تجارت

()2

می تواند با ذکر دالیل موجه آن را رد نماید.
بعد از تهیه گزارش یافته های ا سا سی اداره حمایت از تجارت  ،هیچ درخوا ستی مبنی بر تدویر جل سه تخنیکی در

()9

ظرف بیشتر از  2روزکاری مورد مالحظه قرار نمیگیرد و جلسه تخنیکی .در خالل مدت  02روز کاری برگزار گردد.
طرفهای درخواست کننده جلسه تخنیکی ،حین تقاضا جلسه آجندا و فشرده موضوعات مورد بحث بشمول خالصه

()4

اسناد غیر-محرم ومعلومات که در جلسه قرار است بحث گردد ،را به اداره حمایت از تجارت ارائه نماید.
اداره حمایت از تجارت میتواند مدت زمان جل سه تخنیکی را محدود سازد ،اما باید حین تعین محدوده زمانی برای

()5

جلسه ،موضوع به طرف که برگزاری جلسه تخنیکی را تقاضا نموده ،ابالغ گردد.
تمام معلومات که در جریان جلسه تخنیکی ارائه و بحث میگردد در ظرف  7روزکاری بعد از تدویر جلسه ،توسط طرف

()6

ارائه کننده آن ،تحریر شده ودر صورت عدم انجام آن ،اداره حمایت از تجارت ،معلومات متذکره را رد می نماید .در صورت
ضرورت ارایه اسناد ،خالصه یا نسخه غیر -محرم آن ،ضمیمه میگردد.
جلسه استماعیه
مادۀ دهم:
( )7طبق احکام مندرج این قانون طرفهای ذیعالقه  ،در جریان بررسی می توانند تقاضای یک جانبۀ تدویر جلسه استماعیه
نماید ،مشروط بر اینکه طرف یاد شده دلیل مبنی بر عدم اتکا بر معلومات ارائه شده کتبی را ،بیان نماید.
( )2دالیل طرفهای ذیدخل باید با در نظرداشت شرایط ذیل شنیده شود:
 :4ارایه در خواست کتبی درمعیاد تعین شده ازطرف اداره حمایت از تجارت
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 :0ارایه دالیل متاثر شدن طرفهای ذیدخل
 :2ارایه دالیل موجه مبنی بر تدویر جلسه
( )9اداره حمایت از تجارت  ،بعد از دریافت درخواست در اسرع وقت ،زمینه تدویر جلسه استماعیه را مهیا نموده  ،مگر اینکه
تدویر همنو یک جلسه استماعیه سبب تاخیر غیر مؤجه ،نهائی سازی و تصمیم ابتدائی یا نهائی طرف دیگرگردد.
( )4در جلسه استماعیه به طرفهای ذیدخل فرصت داده شود تا دید گاه شان را پیرامون حقایق ،استدالل و ارایه نمایند
( )5اداره حمایت از تجارت  ،می تواند بدون دریافت درخواسؤؤؤت از جانب هریک از طرف های ذیدخل تصؤؤؤمیم مبنی بر
برگزاری جلسه استماعیه عمومی را اتخاذ نماید.
( )6بعد از تهیه گزارش یافته های ا سا سی اداره حمایت از تجارت  ،هیچ درخوا ستی مبنی بر تدویر جل سه ا ستماعیه در
ظرف بیشتر از  2روزکاری مورد مالحظه قرار نمیگیرد و جلسه استماعیه در خالل مدت  02روز کاری برگزار گردد.
()1

طرف های ذیدخل که در جریان بررسی یا بازنگری همکاری نموده اند به جلسه استماعیهعمومی دعوت میگردند .به

طرفهای دعوت شده جهت ارایه پاسخ مبنی بر اشتراک در جلسه استماعیه یادشده  2روزکاری مهلت داده می شود.
( )1اشتراک در جلسه استماعیه الزامی نبوده و عدم اشتراک دلیل تقصیر پنداشته نمی شود.
( )8شعبه ،درجریان جلسه استماعیه،سعی خواهند نمودتا حفظ محرمیت و اطمینان خاطر طرفها ،فراهم گردد.
( )3تمام معلوماتی که درجریان جلسؤؤه اسؤؤتماعیه عمومی ارائه و بحث میگردند در مدت  2روز کاری بعد از تدویر جلسؤؤه،
تو سط طرف ارائه کننده ،تحریر می شود .در صورت عدم انجام آن ،اداره حمایت ار تجارت معلومات متذکره را رد نموده ،
در صورت ضرورت ارایه اسناد ،خالصه یا نسخه غیر -محرم آن ،ضمیمه میگردد
متذکره را رد میکند .در صورت ضرورت درخواستی با نسخه یا خالصه غیر سری آن همراه می گردد.

فصل دوم
وظایف و مسئولیت های اداره حمایت از تجارت و بورد حمایت از تجارت
اداره مسؤل.
مادۀ یازدهم:
( )7بخاطر تحقق و تطبیق بهتر احکام این قانون ،اداره در وزارت تجارت و صنایع طور که در مادۀ ( )8این قانون تسجیل
یافت ،مسئول تمام بررسی ها و ارزیابی های اقدامات جبرانی می باشد.،
( )2وظایف و مسولیت های شعبه حمایت ازتجارت (Trade Defence Office ) C D O
ماده دوازدهم:
شعبه دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 .7آغاز بررسی ها یضد سبسایدی ،ارزیابی ها یا سایر فعالیت هایی که به تآسی ازاحکام این قانون روی دست گرفته شده
وتصامیمی که مبنی بر این فعالیت هااتخاذ میگردد.
 .2انجام بررسی ها وارریابی ها ی ضد سبسایدی ازجمله جمع آوری تمام معلومات و استدالل های مربوطه از طرف های
ذیدخل .
.9
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اتخاذ و تطبیق عوارض ضد سبسایدی مؤقت.

 .4اتخاذ و تطبیق تعهدات موقتی.
.5

طبع ونشر اطالعیه های عامه وگزارش ها ی بررسی های ضد سبسایدی.

 .6تعیین تفاوت سبسایدی و خساره.
 .1تعیین خساره به صنعت داخلی افغانی.
 .8تعیین رابطه سببیت بین واردات سبسایدی شده و هرنوع خساره که صنعت داخلی افغانی متحمل گردیده است؛
 .3منافع عامه درصورتیکه مناسب باشد.
 .71حفظ ونگهداری تمام اسناد مربوط به بررسی های ضد سبسایدی؛
 .77سازماندهی وتدویر جلسات استماعیه وسایر جلسات با طرفهای ذیعالقه ،درصورتیکه الزم باشد؛
 .72خاتمه دادن به بررسی های ضد سبسایدی درصورت عدم موجودیت یاسطوح قابل اغماض سبسایدی وناچیزبودن
واردات سبسایدی شده  ،فقدان خساره به صنعت داخلی افغانی یاعدم رابط سببیت بین واردات سبسایدی شده وخساره
به صنعت مورد نظر.
 .79ارایه نظریات به اداره پیرامون تطبیق اقدامات نهائی ضد سبسایدی.
.74تسوید گزارشات تخنیکی غیرمحرم بااظهار یافته های اولیه و تصمیمات نهایی اداره .
وظایف و مسئولیت های بورد حمایت از تجارت
ماده سیزدهم:
بورد دارای وظایف ومسولیت های ذیل میباشد:
 .7تهیه وترتیب مسوده،مقرره وطرزالعمل ها برای تطبیق بهتراحکام این قانون واجراات مربط .
 .2وضع ،تعدیل و تمدید اقدامات عوارض و تعهدات گمرکی نهائی ضد سبسایدی بر اساس توصیه ونظر شعبه.
 .9اتخاذ تصمیم مبنی بروضع یا عدم وضع اقدامات ضد سبسایدی وتثبیت اینکه اقدامات متذکره سازگار با منافع عامه کشور
است یا خیر.
فصل سوم
مقتضیات ماهوی
توضیح نوعیت های سبسایدی
مادۀ چهاردهم :
()7سبسایدی محصوالت اموال میتواند در حاالت ذیل بروز نماید:
 )aهرگاه کمک مالی توسط دولت در کشور مبدأ برای انکشاف صادرات صورت گیرد ،که در برگیرنده انتقال مستقیم
وجوه درقالب کمک های بالعوض ،قرضه ،تزریق سهام ،انتقال بالقوه مستقیم وجوه و یادیون تضمینات قرضه می باشد.
 )bعواید دولتی که جمع آوری نمیگردد .این کمک ها عبارت از مشوقهای مالی از قبیل کاهش مالیات ،اعتبار مالیاتی،
بخشیدن قرضداری  ،معافیت محصول صادراتی از عوارض ومالیات که در مورد محصول مشابه در کشور مبدا و
صادرکننده صورت میگیرد که به مصرف داخلی تخصیص یافته است ،ویا معافیت چنین عوارض یامالیات به مبالغ نه
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بیشتر از آنهای که انباشته شده نمی تواند با یک سبسایدی فرض گردد مشروط براینکه چنین معافیت طبق احکام
مندرج موافقتنامه  S.C.Mاعطا گردیده باشد.
 )cدر صورتیکه دولت اموال یا خدمات را خارج از زیربنای عمومی تآمین کند ،یا اموال را تحت شرایط یا قیمتِ غیر تجارتی
خریداری نماید،
 )dدرصورتیکه اجرای یکی یا بیشتر وظایف مندرج بند های 7تا  9را که معموألاز وظایف دولت محسوب مبشودبه یک
نهاد خصوصی اعطا یا دستور دهد که این وظایف و روشها معنای واقعی تجارتی نداشته و از کارهای معمول دولتی فرق
میکند یا بنابر دالیل دیگری معقولیت تجارتی ندارد .درصورتیکه کدام کمک درآمدی ویا کمک درخصوص قیمت بر
اساس مفهوم ماده ( )74موفقتنامه عمومی تجارت وتعرفه (گات)سازمان تجارتی جهانی 7334موجود باشد.
 .2درصورتیکه وسیله برای بدست آوردن منفعت باشد.
مشخص بودن سبسایدی
مادۀ پانزدهم:
( )7سبسایدی درصورتیکه مشخص باشند مورد اقدام جبرانی قرار می گیرند.
( )2جهت تثبیت ومشخص بودن یک سبسایدی به تشبث تجارتی ،ویا گروهی از تشبثات یا صنایع بانظرداشت موافقتنامه مربوطه
سازمان تجارت جهانی بنام (تشبث های مشخص )که در حوزۀ صالحیت درچارچوب مرجع اعطا کننده قراردارد ،موارد آتی اجراء
می گردد:
 .7هرگاه سبسایدی در قانون یا در عمل ،به طور کامل یا به عنوان یک ویا هم چندینشرایط وابسته به عملکرد صادراتی باشد.
 .2هرگاه سبسایدی در قانون یا در عمل ،به طور کامل یا به عنوان یک ویا هم چندین شرایط  ،وابسته به استفاده اموال داخلی
به عوض خارجی ،باشد.
.9در صورتیکه نهاد اعطا کننده یا قانونیکه نهاد بر اساس آن فعالیت مینماید ،واضحام دسترسی به سبسایدی را به تشبثات
مشخص محدود سازد؛
.4درصورتیکه سبسایدی محدود به تشبثات در یک منطقه جغرافیایی مشخص ودر داخل حوزۀ صالحیت نهاد اعطا کننده فعالیت
مینماید ،باشد؛
.5درصورتیکه علیرغم موجودیت عالیم نامشخص که از تطبیق اصول مندرج فقره  2این ماده بدست امده ،دالیل دیگر مبنی بر
مشخص بودن سبسایدی ،موجود باشد.
( )9هرگاه نهاد اعطا کننده یا قانونی که نهاد به اساس آن فعالیت مینماید ،معیارات عینی را بخاطر شرایط مستحق بودن برای
سبسایدی و مقدار سبسایدی وضع نماید ،مشخص بودن نفی است ،مشروط بر اینکه:
 .7مستحق بودن ،عادی معمول بوده است.
 .2معیارات یا شرایط متذکره بطور سختگیرانه رعایت شده است.
 .9این معیارات یا شرایط در قانون ،مقرره ،یا سایر اسناد تقنینی بطور واضح قابل تائید بوده باشد ،تصریح گردیده باشد.
( )4حین تطبیق احکام مندرج فقره 9این ماده ،حد تنوع فعالیت های اقتصادی در حیطه صالحیت نهاد اعطا کننده و همننان
طول مدت فعالیت برنامه سبسایدی در نظر گرفته می شود.
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( )5هرگاه ،بدون درنظرداشت هرگونه ابهام ناشی از تطبیق اصول مندرج فقره های  2و  ،9دالیلی وجود داشته باشد که بر مبنای
آن میشود باور کرد که سبسایدی در حقیقت می تواند مشخص باشد ،عوامل ذیل می تواند مورد مالحظه قرار گیرد.
 .7استفاده از برنامه سبسایدی توسط شمار محدود تصدی های مشخص؛
 .2استفاده عمده توسط تصدی های مشخص؛
 .9اعطای مقادیر بزرگ و حیرت انگیز سبسایدی به تصدی های مشخص؛
 .4نحوه حفظ اختیار تصمیم اعطای سبسایدی نزد اداره اعطا کننده.
-5در همنو موارد ،معلومات مرتبط به دفعاتی که درخواست های سبسایدی رد یا تائید گردیده توأم با دالیل ارایه شده  ،بطور
خاص ،مورد مالحظه قرار می گیرد.
-6معیار ها یا شرایط عمده مندرج فقره  ،9معیار های اند که ماهیت اقتصادی داشته وباالی همگان بصورت یکسان قابل تطبیق
است  ،مانند چگونکی تعداد کارکنان یا وسعت فعالیت تصدی .این معیار هارا بی طرفانه بوده ،هیچ تصدی ای را بر دیگری
ارجحیت نمیدهد.
-1معیار ها یا شرایطبرای اینکه قابل تائید باشد ،باید بصورت واضح توسط قانون ،مقرره یا سایر اسناد تقنینی تعیین گردد.
-8در تطبیق جز ( )9فقره  2این ماده حد تنوع فعالیت های اقتصادی شامل حیطه صالحیت اداره اعطا کننده وهمننان مدت
زمانی که برنامه سبسایدی جریان داشته است ،در نظر گرفته می شود.
- 3سبسایدی محدود به تصدی های مشخص واقع دریک منطقه جغرافیایی معین  ،مشمول اختیارات اداره اعطا کننده مشخص
می باشد .به مفهوم احکام این قانون ،تنظیمات یا تغییرات نورم های عمومی مالیاتی قابل تطبیق باالی تمام سطوح دولت ،منحیث
سبسایدی مشخص پنداشته نمی شود.
-71علی الرغم موارد مندرج درفقره های  2و  ،9این ماده سبسایدی های ذیل مشخص تلقی می شود:
 .7سبسایدی محدود به تصدی های مشخص واقع دریک منطقه جغرافیایی معین که در حیطه اختیارات اداره اعطا کننده می
باشد ،باید مشخص باشد
 .2تنظیمات یا تغییرات نورم های عمومی مالیات قابل تطبیق باالی تمام سطوح دولت ،به مقهوم این قانون منحیث سبسایدی
مشخص پنداشته نمی شود.
-77علی الرغم موارد مندرج در فقره های  2و  ،9این قانون سبسایدی های ذیل مشخص تلقی می شود:
.7سبسایدی های که طبق احکام این قانون و یا در حقیقت منحصر به یک یا چندین شرایط وابسته به صادرات باشد طبق مقرره
جدا گانه تنظیم میگردد.
 .2سبسایدی ها ،چه بصورت منحصر یا تحت یکی از چندین شرایط ،وابسته به استفاده اجناس داخلی در مقایسه به اجناس
واردات شده می باشد.
( )۳۱مطابق حکم بند ( )7ماده  72سبسایدی ها در صورت مشروط پنداشته میشودکه ،اعطای این نوع سبسایدی ها بدون اینکه
در قانون صراحت داشته باشد به طور مستقیم تاثیر گذار باالی صادرات و عواید صادراتی واقعی یا پیشبینی شده گردد .به همین
دلیل سبسایدی های که برای تشبثات اعطا میگردند مطابق این ماده سبسایدی های صادراتی تلقی میگردند.
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()۳۱تشخیص هر نوع سبسایدی مطابق حکم این ماده ،بصورت واضح بر مبنای اسناد و مدارک معتبر توجیه می شود.
محاسبه مقدار یا حدود سبسایدی
ماده شانزدهم:
( )7مقدار یا حدود سبسایدی بادرنظر داشت منفعت گیرنده سبسایدی در جریان مدت زمان دوره بررسی اعطای سبسایدی
مشخص ومحاسبه میگردد.این دورهحد اکثر یک سال و حد اقل شش ماه قبل از اغاز بررسی درصورت موجودیت اسنادومعلومات
مرتبط ومعتبرمالی آن دوره باشد.
( )2در تعیین مقدار سبسایدی موارد ذیل از مجموع سبسایدی وضع می شوند:
 .7هرگونه فیس درخواست ،یا سایر هزینه های که بخاطر واجد شرایط بودن یا بدست آوردن سبسایدی الزم می باشد.
 .2مالیات  ،محصول وسایر عوارض صادرات ،باالی صادرات محصوالت افغانستان که به هدف متوازن ساختن سبسایدی وضع
میگردد.
( )9درصورت که طرف ذیعالقه ادعای کسرات را نماید ،ادعای خویش را توجیه نماید.
محاسبه منفعت سبسایدی به دریافت کننده
ماده هفدهم:
( )7در محاسبه منفعت سبسایدی به دریافت کننده  ،از قواعد ذیل استفاده می شود:
.7سهم سرمایه گذاری دولت منحیث منفعت به خود دولت پنداشته نمی شود ،مگر اینکه این سرمایه گذاری با روند معمول
سرمایه گذاری ،سرمایه گذاران خصوصی در قلمرو کشور یا کشور های مبداء و یا صادرکننده  ،با در نظراشت خطرات آن درنظر
گرفته شود.
.2قرضه دولتی منحیث منفعت پنداشته نمی شود ،مگر اینکه بین مبلغ قابل تادیه در برابر قرضه دولتی و مبلغ قابل تادیه در برابر
قرضه تجارتی ایکه شرکت می تواند از مارکیت بدست آورد ،متفاوت باشد ،که در این صورت تفاوت میان این دو مبلغ منفعت
پنداشته می شود.
.9تضمینات قرضه توسط دولت منحیث منفعت پنداشته نمی شود ،مگر اینکه بین مبلغ که شرکت در برابر قرضه تضمین شده
دولتی در برابر قرضه  ،بدون تضمین دولت می پردازد ،متفاوت با شد ،درین صورت تفاوت میان این دو مبلغ که بمنظور تفاوت
در فیس ها تعدیل گردیده ،منفعت پنداشته می شود.
.4تهیه اجناس و خدمات یا خریداری اجناس توسط دولت منفعت پنداشته نمیشود ،مگر اینکه تهیه اجناس یا خدمات کمتر از
مقدارکافی صورت گیرد ،یا اینکه خریداری اجناس بیشتر از مقدارکافی صورت گیرد .کافی بودن پاداش در مقایسه با شرایط رایج
بازار برای محصوالت یا خدمات مورد نیاز در کشور فراهم کننده یا فروشنده بشمول قیمت ،کیفیت ،موجودیت ،قابلیت عرضه در
بازار ،حمل و نقل و دیگر شرایط خرید یا فروش ،محاسبه میگردد.
( )2در صورتیکه در کشور فراهم کننده یا فروشنده که بحیث نقطه مقتضی استفاده میگردد شرایط وضوابط رایج بازار برای
محصوالت یا خدمات مورد نیاز موجود نباشد ،قواعد ذیل تطبیق میگردد:
 .7تنظیم شرایط رایج در کشور مربوطه مطابق هزینه ها ،قیمت ها و دیگر عوامل حقیقی موجود در آن کشور بر اساس مقدار
مناسبی که شرایط عادی بازار را انعکاس دهد.
.2در صورت لزوم ،استفاده از شرایط رایج در بازار یک کشور دیگر ،یابازار جهانی که برای دریافت کننده موجود باشد.
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احکام عمومی در مورد محاسبه سبسایدی
ماده هجدهم :
( )7مقدار سبسایدی های قابل جبران درفی واحد محصول سبسایدی شده که از کشور مبدا صادروبه افغانستان وارد گردیده،
تعیین میگردد .هنگام تعیین این مقدار ،عناصر ذیل را میتوان از سبسایدی مجموعی تفریق نمود:
 .7هرگونه هزینه درخواستی یا دیگر هزینه های وارد شده که بخاطر واجد شدن سبسایدی یا برای دریافت سبسایدی صورت می
گیرد.
 .۲مالیات ،محصول و سایر عوارض که باالی اموال صادر شده به افغانستان بمنظور جبران سبسایدی وضع میگردد.
( )۲در صورتیکه یکی از طرف های ذیعالقه ادعای تنقیص نماید ،باید ثابت سازد که ادعای وی مؤجه میباشد.
( )۱در صورتیکه سبسایدی بر اساس تضمین مقادیر تولید شده ،صادر شده یا انتقال یافته اعطا نگردد ،مقدار سبسایدی قابل
جبران از طریق تخصیص ارزش سبسایدی مجموعی در صورتیکه الزم باشد ،باالی سطح تولیدات ،فروشات یا صادرات محصوالت
صادراتی مربوطه در جریان دوره بررسی برای اعطای سبسایدی تعیین میگردد.
( )۱در صورت انضمام سبسایدی با دریافت قبلی یا دریافت آینده دارایی های ثابت مقدار سبسایدی قابل جبران از طریق گسترش
سبسایدی در طول یک دوره ایکه استهالک عادی همنو دارایی ها را در صنعت مربوطه را انعکاس میدهد ،محاسبه میگردد.
( )۵مبلغ محاسبه شده شامل دوره بررسی به شمول مبالغ که از دارایی های ثابت قبل از دوره بررسی حصول گردیده است مطابق
فقره  ۱این ماده تنظیم میگردد.
( )۶در صورتیکه دارایی ها غیرقابل استهالک باشد ،سبسایدی به عنوان قرض بدون سود سنجیده میشود
( )۷در صورتیکه یک سبسایدی با دارایی های حاصله ثابت قابل انضمام نباشد ،مقدار مفاد حاصله در جریان دوره بررسی اصوالم
به آن دوره نسبت داده شده ودر مطابقت به توضیحی که در فقره ( )9این ماده بعمل آمده تخصیص میابد ،مگر اینکه شرایط
خاصی بوجود آید ،که نسبت آن را به یک دوره دیگر با استناد دالیل توجیه نماید.
صنعت داخلی افغانی
ماده نزدهم:
( )۳( )4مطابق احکام مندرج این قانون ،اصطالح ‘ صنعت داخلی افغانی’ به تولید کنندگان محصول مشابه در کُل یا به آنهایی
اطالق میگردد که تولید جمعی مح صول م شابه شان تنا سب بزرگ تولید مجموعی افغانی این مح صوالت را به ا ستثنای
موارد آتی الذکر تشکیل دهد:
 .۳درصورتیکه تولید کنندگان با صادر کنندگان و وارد کنندگان ارتباط داشته باشند ،یاقرار ادعاخودشان واردکنندگان محصول
سبسایدی شده باشند.
(.2 )0اصطالح ‘ صنعت داخلی افغانی’ در این قانون طوری تعبیر ویا تفسیر گردد که به بقیه تولید کنند ه گان افغانی قابل توجه
با شد .تولید کننده یعنی یک شخص یا طرفی که یک شی را تولید می نماید ویا به و سیله یک شی مح صولی را بوجود می
آورد .سؤؤطح فعالیت تولیدی شؤؤخص یا طرف متذکره باید اسؤؤاسؤؤی باشؤؤد ،تبدیل کنندگان یک محصؤؤول از مواد خام یا
محصوالت نیمه خام -یا نیمه تمام شده وارده مطابق احکام این قانون معموالم تولید کنندگان ،محسوب می شوند.
( )2در شرایط ا ستثنایی  ،هرگاه قلمرو افغان ستان برای تولید داخلی مورد نظر به دو یا چند مارکیت رقابتی تق سیم گردد دراین
صورت تولید کنند ه گان هر مارکیت بعنوان صنعت جداگانه در نظر گرفته می شود به شرطی که :
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این تولید کنندگان در داخل یک بازار تمام ویا بخشی از تولیدات ،محصول مدنظر خویش را  ،بفروش برسانند.

2

تقا ضا در آن مارکیت به میزان قابل مالحظه تو سط تولیدکننده گان مح صول مورد برر سی در سایرنقاط افغان ستان
مطابقت نداشته باشد.

9

در شؤؤرایط ،که آسؤؤیب طوری بروز نموده باشؤؤد که بخش عمده از کل صؤؤنعت داخلی افغانسؤؤتان متضؤؤرر نشؤؤود در
اینصورت  ،موارد ذیل درنظر گرفته میشود :

الف .:تمرکز واردات سبسایدی شده به داخل یک بازار جدا گانه .
ب :واردات سبسایدی شده که سبب خساره به تولید کننده گان ویا تقریبا تمام تولیدات مشابه در مارکیت منطقه باشد
 4طبق احکام مندرج فقره  ،4این ماده بخش عمدۀ از صنعت  ،توسط تولید کننده گان افغان تهیه می شوند که مجموعه
تولیدات آنها به صورت گروهی بیش تر از  %22تولیدات مجموع محصوالت مشابه تولید شده صنعت داخلی افغانی
بود و بیانگر حمایت یا مخالفت آنها در قبال شکایت مطرح شده ،باشد
جنبه های عمومی خساره
مادۀ بیستم:
()7خساره به مفهوم این قانون میتواند خساره مادی ،خطر خساره مادی و یا تاخیر درتاسیس یک صنعت داخلی ازلحاظ عدم
توانایی مادی باشد،مگر اینکه طوری دیگری تصریح شده باشد.
( )2تثبیت خساره بر شواهد ومدارک استوار بوده ودر برگیرنده بررسی عینی دردو مورد ذیل باشد:
 .7حجم واردات سبسایدی شده و اثرات آن روی قیمت ها دربازار محصوالت مشابه افغانستان،
 .2اثرات متعاقب واردات متذکره باالی صنعت داخلی افغانی.
( )9به مفهوم حکم فقره ( )2این ماده ،واردات مربوط به صادرکننده یا تولیدکننده خارجی که به تشخیص اداره سبسایدی نشده
یا اینکه با کمترین تفاوت ازسبسایدی واردات سبسایدی شده پنداشته نشده وتحت بررسی قرار داده نمی شوند .
()4اگر تفاوت سبسایدی کمتر از  7فیصد به نسبت قیمت باشد ،این کوچکترین تفاوت سبسایدی پنداشته میشود،به استثنای
تحقیقات در رابطه به واردات از کشور های در حال توسعه ،کوچکترین تفاوت سبسایدی  2فیصد به نسبت قیمت میباشد.
( )5حجم ناچیزواردات سبسایدی شده بدین معنی است که در حاالت تحقیق در مورد واردات از کشور های در حال توسعه
،حجم واردات سبسایدی شده کمتر از  4فیصد مجموع واردات محصول بررسی شده به افغانستان را نشان دهد ،مگر اینکه واردات
از کشور های در حال توسعه ا یکه اسهام فردی مجموع واردات آن کمتر از  4فیصد را نشان داده و بطور مجموعی برای بیشتر از
 3فیصد مجموع واردات محصول بررسی شده به افغانستان محاسبه گردد.
( )6درخصوص حجم واردات سبسایدی شده درقسمت اینکه آیا افزایش قابل مالحظه همنو واردات بطور مطلق یا نسبی در برابر
تولید یا مصرف در افغانستان بوده است یا خیر ،مالحظه صورت گیرد.
( )1در رابطه به تاثیرات واردات سبسایدی شده باالی قیمت ها موارد آتی الذکرمدنظر گرفته میشود..
 .7ا کاهش قابل مالحظه قیمت به دلیل واردات سبسایدی شده در مقایسه با قیمت محصول مشابه صنعت داخلی.
14

 .2تآثیرات همنو واردات قیمت ها را به به اندازه به اندازه قابل مالحظه پایین آورده است ویا خیر
 .9جلوگیری از افزایش قیمت های که زمینه سعود قابل مالحظه را مساعد میسازد
.4در صورتیکه یک یا چند ازاین عوامل لزومام رهنمائی قطعی ارائه نماید.
ارزیابی اثرات واردات
ماده بیست ویکم:
هرگاه واردات یک محصول بیش از یک کشور ،همزمان تحت بررسی جبرانی قرارگیرد ،اثرات همنو واردات در صورت مشخص
شدن قرار ذیل ارزیابی میگردد:
 4هرگاه تفاوت عمومی سبسایدی تعین شده در رابطه به واردات بیشتر از حد کمترین ارزش باشد در ان صورت حجم واردات از
هر کشوری که باشد نباید نادیده گرفته شود.
 0ارزیابی جمعی تآثیرات واردات در شرایط با شد تا بتواند رقابت منا سبی را بین مح صوالت وارداتی و مح صول م شابه افغانی
داشته باشد.
معیارات ارزیابی خساره
ماده بیست و دوم:
( )4تاثیر واردات سب سایدی شده باید دررابطه به تولید داخلی مح صوالت م شابه مورد ارزیابی قرار گیرد  ،در صورت موجودیت
اطالعات تثبیت جداگانه آن محصؤؤول را متوان بر اسؤؤاس معیار های چون پروسؤؤه تولید  ،فروش ومنفعت تولید کنند گان
تعین کرد ،اما درصؤؤورتیکه چنین تثبیت جداگانه از این تولید امکان پذیر نباشؤؤد اثرات واردات سؤؤبسؤؤاید ی شؤؤده با ارایه
معلومات الزم با محصوالت صورت میگیرد که با محصول مشابه ،مشابهت داشته باشد
( )0بررسی اثرات واردات دمن شده برصنعت داخلی افغانی شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص های اقتصادی تآثیرگذار برحالت
صنایع داخلی افغانی میباشد و موارد آتی الذکر را در بر میگردد .7 :دریافت این حقیقیت که صنعت یادشده هنوزهم در پروسه
احیا ی مجدد ناشی از تآثیرات سبسایدی یا سبسایدی دهی گذاشته قرار دارد.
 .2اهمیت و مقدارتفاوت سبسایدی واقعی.
 .9کاهش واقعی و بالقوه در فروشات ،منفعت ،تولید ،سهم بازار ،مؤلدیت ،بازدهی سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت ها.
.4سایر عوامل اثر گذار بر قیمت ها.
.5تاثیرات منفی واقعی و بالقوه به روند جریان پول نقد ،موجودی اموال ،اشتغال ،توسعه ،قابلیت بدست آوردن سرمایه یا سرمایه
گذاریها.
()9مواد مندرج فقره ( )2کامل نبوده و نه هم یک یا چند عوامل رهنمائی قطعی را ارائه می نماید.
( )4عوامل شناخته شده غیر از واردات سبسایدی شده که در عین حال صنعت داخلی را خساره مند می سازد نیزمورد بررسی
قرارگرفته و عوامل دیگر که مرتبط به موضوع اند موارد ذیل را در بر میگیرد:
.7حجم و قیمت های واردات که به قیمت سبسایدی شده فروخته نشده است.
.2کاهش در تقاضای داخلی یا تغییر در چگونگی مصرف ویا برداشت مشتری.
.9روش های تجارتی محدود کننده و رقابت بین تولیدکنندگان خارجی و داخلی
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.4انکشافات در تکنالوژی.
.5تاثیرات زیانبار باالثر اجراآت صادراتی و کاهش مؤلدیت.
.6کاهش مؤلدیت صنعت داخلی.
( )4حصول اطمینان از اینکه سایر خسارات بمیان آمده بنابر عوامل تصریح شده در فقره ( ) 2نباید به واردات سبسایدی شده
مندرج حکم فقره(  )7این ماده نسبت داده شود.،
( -)2هرگاه یک صادرکننده انفرادی صادرات دمن نشده داشته باشد ،ولی زمانیکه تمام صادارت موصوف باهم یکجا ( صادرات
دمن شده و نشده ) حجم صادرات را دمن نماید این صادر کننده دمن شده محسوب میشود بدون درنظرداشت این حقیقت که
برخی ازمعامالت دمن نشده است

تهدید خساره مادی
ماده بیست و سوم:
( )7تعیین تهدید خ ساره مادی بر ا ساس واقعیت های عینی بوده ونه باید صرفام برای اتهام ،حدس و گمان یا احتمال بعید
استوار باشد .تغییر شرایطی که وضعیت را طوری ایجاد کند که در آن دمپنگ با عث خساره شود باید واضح و قریب
الوقوع باشد.
( )2حین تصمیم گیری در خصوص موجودیت تهدید خساره مادی ،عوامل ذیل باید مدنظر گرفته شود:
 7نرم قابل مالحظه افزایش واردات سب سایدی شده به مارکیت افغان ستان که ن شان دهنده احتمال افزایش قابل
مالحظه واردات در آینده را دارد .
 2با درنظرداشت دسترسی به سایر مارکیت های صادراتی برای جذب هرگونه صادرات بالقوه و اینکه ظرفیت دست
دا شته کافی از سوی صادرکنند گان وجود دا شته یا افزایش بالقوه وقابل توجیه ظرفیت صادرات دمن شده به
افغانستان است  ،مدنظرگرفته میشود.
 9آیا واردات به قیمت های وارد می شود که به میزان قابل مالحظه کاهش قیمت ها یا جلوگیری ازافزایش قیمت
ها درمارکیت افغانستان را دربرداشته ویا درغیراینصورت کدام مورد دیگری اتفاق افتاده ویا احتماالم افزایش تقاضا
برای واردات بیشتر مطرح باشد .
 4موجودی محصولیکه تحت بررسی قرار دارد.
( )9هیچ یک از عوامل مندرج فقره  0احکام ماده رهنمود قطعی نبوده  ،اما مجموع عوامل که در نظر گرفته می شؤؤؤوند
ممکن است منجر به نتیجه گیری شودکه صادرات دمن شده بیشتر قریب الوقوع بوده و خساره جدی را وارد کند ،مگر
اینکه اقدام محافظتی صورت بگیرد.
( )4برر سی تهدید خ ساره و تطبیق احتمالی اقدامات ضد سب سایدی متعاقب تو سط اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از
تجارت مد نظر گرفته شده و با مواظبت خاص عملی میگردد.

تاخیر تولیدی صنعت داخلی
16

ماده بیست و چهارم:
( )4تاخیر مادی یعنی به تآخیر انداختن انک شاف صنعت تولید کننده مح صول م شابه مربوطه که عمالمبه فعالیت آغاز کرده با شد .این
امر در حاالتی صادق است که عوامل آتی الذکر ،تحقق یابد:
 7موجودیت تعهد جدی یک شرکت افغانی مبنی بر آغاز تولید محصول مشابه مربوطه
 2موجودیت مطالعه مبنی بر اینکه تولید یادشده امکان پذیر است
 9پالن و یا اعمار ساختمان برای تولید
4

نیروی کار ازقبل استخدام شده یا برای استخدام شدن پالن ترتیب ،گردیده باشد،

5

تولید آزمایشی برخی تولیدات به مقیاس کوچک ،

 6فروشات به منظور آزمایش کردن مارکیت
( )0فهرست مندرج حکم فقره  0این ماده جامع و نهایی نبوده وهیچ یک ازاین عوامل نمی تواند رهنمود قطعی داشته باشد.
( )2هرگاه قیمت به منظور دریافت تاخیر مادی مقای سه شود ،باید بین قیمت های واقعی دمن شده درمارکیت افغان ستان و
قیمت های قابل پیش بینی صنعت پالن شدۀ افغانی انجام شود .وچنین ن شان داده شود که قیمت و یا هم حجم واردات
سبسایدی شده ،تولید محصول مشابه توسط صنعت پالن شده افغانی راخساره مند میسازد.
( )1قضایای ادعای تاخیر مادی باید با مراقبت ویژه بررسی شود .این بررسی باید نه تنها حقایق واضح و عینی بلکه اتهامات،
حدس و گمان های احتمالی بعیدی که صنعت مربوطه در آینده نزدیک درافغانستان تاسیس وفعال میشود،را مدنظرگیرد.
تعیین رابطه سببیت
مادۀ بیست و پنجم:
طبق شواهد ومدارک تصریح شده احکام مندرج ماده های  04الی  01این قانون نشان میدهد که واردات سبسایدی

()7

شده از طریق اثرات خ ساره مادی سب سایدی  ،موجودیت رابطه سببیت یا علیت بین واردات دمن شده و خ ساره به صنعت
داخلی بر اساس بررسی تمام مدارک مربوطه وحقایق واقعی در دوسیه ،می باشد
()2

واردات سب سیایدی شده تنها عامل ا صلی خ ساره شده نمیتواند ،اما میتواند لیل خ ساره درقالب یک رابطه ا سا سی

واقعی وقابل توجیه بین واردات سبسایدی شده و وضعیت خساره مندصنعت داخلی افغانی باشد .
()9

اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت هر عامل شناخته شدۀ دیگرغیر از واردات سب سیایدی شده را که در

عین زمان صنعت به داخلی خساره وارت مینماید رامورد ارزیابی قرار دهد.
سایرعوامل ممکنه مرتبط در این خصوص ضمنام میتواند دربر گیرنده موارد آتی الذکر نیز باشد:

()4

7

حجم و قیمت واردات ایکه به قیمت های سبسایدی شده بفروش نرسیده است،

2

کاهش تقاضای داخلی یا تغییر درنمونۀ مصرف داخلی،

9

روشهای محدود کننده تجارت و رقابت بین تولید کنندگان خارجی و داخلی افغانی،

4

انکشافات در تکنالوژی.

5

موجودیت تآثیراتی  ،مانند زیان ها  ،عملکرد ضعیف صادرات و کاهش مؤلدیت استفاده از صنعت داخلی

6

خساره های ناشی از عوامل مندرج فقره سوم این ماده نباید به واردات سبسایدی شده نسبت داده شود.

شواهد مربوطه مندرج حکم ماده  02این قانون ن شان میدهد واردات سب سایدی شده در این قانون سبب خ ساره

گردیده و مستلزم آن است که میزان حجم ویا قیمت های واردات سبسایدی شده تثبیت گردد  ،مسولیت تاثیر گذاری بر
بخش عمده صنایع داخلی افغانستان را تامین نموده واین تاثیر به میزان قابل مالحظه ای میتواند به عنوان یک سبسایدی
( کمترین ) اما مادی طبقه بندی نماید.
فصل چهارم
17

مقتضیات شکلی
اصول کلی
مادۀ بیست وششم:
()7به استثنام حکم فقرۀ ()3این ماده ،بررسی غرض تشخیص موجودیت درجه و اثر سبسایدی مورد ادعا ،تنها بر اساس دریافت
درخواستی کتبی از طرف یا به نمایندگی صنعت داخلی آغاز میشود.
( )2درخواست توسط یکی یا بیشتر ازتولیدکنندگان داخلی ویا هر انجمنی که به نمایندگی از چنین تولید کننده یا تولیدکنندگان
عمل مینماید ارائه می گردد.
( )9اداره حمایت از تجارت مطابق حکم فقره اول این ماده نمیتواند بررسی را آغاز نماید مگر اینکه به اساس ارزیابی ابتدایی که
اندازه حمایت و یا عدم حمایت را به اساس شکایت تولید کننده افغان در خصوص تولید مشابه تشخیص داده باشد.
( )1درخوا ست در صورتی ارائه شده و به نمایندگی صنعت افغانی زمانی مح سوب میگردد که از جانب تولید کنندگان داخلی
افغانی حمایت گردد و بیشؤؤتر از  22فیصؤؤد مجموع تولیدات محصؤؤول مشؤؤابه را تولید نماید.هرگاه تولید کنندگان داخلی
کمتر از  02فی صد تولید مجموعی مح صول م شابه صنعت داخلی را تولید نمایند در ان صورت  ،برر سی آغاز شده نمی
تواند.
( )2در صورت که تولیدکنندگان داخلی درخوا ستی را که طی ان کمتر از  02فی صد مجموع از تولیدات مح صول م شابه تولید
شونده در افغان ستان مح سوس میگردد باید مو ضوع فوق را قبل از آغاز برر سی ضد سب سایدی به اداره حمایت از تجارت
اداره حمایت از تجارت،ارایه نمایند و ثابت نمایند که خ ساره بعد از برر سی را همه تولید کنندگان که از این روند حمایت
منمایند را باهم بصورت دسته جمعی متحمل میشوند.
( )6هیج نوع بررسی صورت نمیگیرد در صورتیکه تولید کنندگان صنعت داخلی افغانی بصورت واضح و اشکار حمایت خویش
را که طی ان کمتر از  02فی صد مجموع از تولیدات مح صول م شابه تولید شونده  ،تو سط تولیدکنندگان صنعت داخلی
افغانی تولید و با اسناد معتبر ارایه شده باشد
( )7در صورت که صنایع افغانی منق سم شده و تعداد تولیدکنندگان داخلی زیاد با شد ،اندازه موافقین و مخالفین درخوا ست
توسط شیوه نمونه برداری احصائیوی معتبر ،تعیین میگردد.
( )8اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت از هر گونه ن شر درخوا ست مبنی بر آغاز برر سی جلوگیری نموده مگر اینکه
تصمیم مبنی بر آغاز بررسی ،اتخاذ شده باشد.
( )9در حاالت اسؤؤتثنایی تصؤؤریح شؤؤده در ماده  ،20اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت بر حسؤؤب صؤؤالحیت های
وظیفوی خویش می تواند بدون دریافت درخواسؤؤؤت از طرف یا به نمایندگی از تولید کنندگان صؤؤؤنعت داخلی افغانی ویا
اتحادیه های کارگری افغانی ،تصمیم مبنی بر آغاز بررسی را ،اتخاذ نماید.
()42

درخوا ست ،میتواند قبل از آغاز برر سی پس گرفته شود ،در این صورت چنین پندا شته می شود که هیچ ق ضیه ای

وجود ،نداشته است.

محتوای درخواستی شکایت
18

مادۀ بیست وهفتم:
()7

درخوا ست باید ب صورت کتبی ازجانب یک طرف ویا به نمایندگی از تولید کنندگان صنعت داخلی افغانی با ا ستفاده از

هدایت ویا پرسشنامه مربوطه به اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت ،ارایه گردد.
()2

اداره حمایت از تجارت حین دریافت درخواست با متقاضی ارتباط گرفته تا یقینی سازد که تمام معلومات مورد نیاز

در فورم ،ارایه گردیده است.
()9

همزمان با ارایه وت سلیمی درخوا ست برح سب احکام مندرج فقره  4این ماده درخوا ست م دهنده ،م شخص سازد که

آیا درخوا ستی منا سب ا ست یانه ،اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت درزمینه ت صمیم ،اتخاذ می نماید که آیا
درخواسؤؤت متذکره چنین معلوماتی پیرامون تمام مسؤؤایل مرتبط به معلومات تجویز شؤؤده موجود نزد متقاضؤؤی را در بر
میگیرد یاخیر.
()4

اداره حمایت از تجارت  ،تمام درخواست های متقاضی را که بطور درست تکمیل نشده باشد را ،مسترد می نماید.

()5

هیچ حکمی مندرج این ماده یک صؤؤنعت را از تقاضؤؤا درمورد مالقات با اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت

جهت بحث عینی ومستقیم پیرامون درخواستی که غرض دریافت کاستی های آن قبل از ارایۀ درخواست نهایی بوده ،مانع
نمی شود.
()6

درخواست باید حاوی تمام معلومات دست داشته متقاضی بوده و بطور خاص موارد آتی الذکر را نیز دربر گیرد:

7

شهرت متقاضی ذریعۀ لست ترتیب شده از تولیدکننده گان داخلی شناخته شده محصول مشابه

2

سایر طرف های ذینفعهافغانی؛

9

حجم و ارزش (قیمت ها) تولید داخلی افغانی محصول مشابه؛

 4شرح کامل محصول سبسایدی شده مورد ادعا یا محصول تحت بررسی؛
5

نام کشور یا کشورهای صادرکننده و مبداء ؛

6

شهرت هریک از صادرکنندگان یا تولید کنندگان خارجی شناخته شده و لیست اشخاص،طرفها،شرکت های شناخته
شده وارد کنندۀ محصول مربوطه به افغانستان؛

1

سایرمعلومات ضروری نیز الزمی پنداشته می شود:
الف  -قیمت های مح صول مربوطه حین اخت صاص یافتن برای م صرف در مارکیت های داخلی ک شور یا ک شور های
مبدا یا صادراتیکه در برابر آن بفروش میرسد؛
ب  -درصؤؤورت لزوم ،قیمت های که در برابر آن محصؤؤول از کشؤؤور یا کشؤؤورهای مبدا یا صؤؤادرات به یک کشؤؤور یا
کشورهای ثالث ،بفروش میرسد.
ر  -تحول حجم واردات سبسایدی شده مورد ادعا؛
ز  -تآثیرات این واردات بر قیمت های محصؤؤؤول مشؤؤؤابه در بازار افغانسؤؤؤتان و اثرات متعاقب واردات متذکره بر روی
صنعت داخلی افغانی طوریکه بو سیله عوامل و شاخص های مربوطه تآثیر گذار بر و ضعیت آن صنعت ،ثابت گردیده
باشد.

()1

ادعای ساده که تو سط شواهد مربوطه اثبات ن شده با شد نمی تواند به اندازه کافی برای پا سخ گویی به الزامات این

ماده درنظر گرفته شود .

بررسی درخواستی
19

مادۀ بیست و هشتم:
اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت حتی االمکان صحت و تکافوی شواهد مندرج درخوا ست در

()4

رابطه به سبسایدی ،خساره و رابطه سببیت که شروع بررسی را توجه نماید ،انجام میدهد.
به تقاضؤؤؤای اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت یا صؤؤؤالح دید خویش ،نهادهای اجرائیوی باید

()0

معلومات و اسناد که برای اتخاذ تصمیم در زمنیه فقره ( )4این ماده ضروری و مرتبط باشد ،در مدت زمان که از طرف
اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت تعیین گردیده است ،ارائه نماید.
هرگاه اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت تثبیت نماید که نیاز به معلومات یا اصؤؤالحات جزیی

()2

ا ضافی در درخوا ست ضروری ست با توجه به ماهیت معلومات ،میتواند ت صمیم مبنی بر تقا ضای ر سیدگی از جانب
درخواست کننده یا ادامه بررسی را ،اتخاذ نماید.
هرگاه اداره حمایت از تجارت ،معلومات اضؤؤافی و اصؤؤالحات اسؤؤاسؤؤی را الزم پندارد  ،اداره اداره حمایت از

()1

تجارت یادشده باید تمامی نواقص را تثبیت و موضوع را به درخواست کننده ،اطالع دهد.
اگر درخواست کننده نتواند نواقص متذکره را در مدت زمان مناسب مرفوع سازد درخواست متروک و دوسیه

()2

بسته ،محسوب میگردد.
هرگاه درخوا ست حاوی کا ستی های ا سا سی با شد ،دوباره به درخوا ست کننده مربوطه م سترد و ار سال

()6
میگردد.

اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت  ،هر نوع مکاتیب ناقص را باید در خالل  42روز کاری پس

()7

از دریافت درخواستی ارسال نماید.
درصؤؤورتیکه صؤؤنعت متذکره جمع آوری معلومات مقتضؤؤی را مرتب کرد ،هیچ حکمِ مندرج این ماده مانع

()8

ارایه درخواسؤؤت جدید از طرف این صؤؤنعت شؤؤده نمی تواند و اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت  ،به آن
مانند یک درخواست جدید تعامل می نماید.
اداره حمایت از تجارت  ،تصمیم این که درخواست بصورت درست ان تنظیم گردیده است ویا اینکه اسناد

()9

ارایه شده توسط درخواست دهنده نیاز به تجدید دارد ،را باید در خالل  42روز کاری پس از دریافت درخواست اتخاذ
نماید
اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت از نشر درخواست آغاز بررسی خود داری مینماید ،مگر اینکه

()42

ت صمیم مبنی برآغاز برر سی اتخاذ شده با شد .هرگونه اطالع ر سانی درمورد درخوا ست برای شروع برر سی  ،پس از
دریافت یک درخواست به درستی مستند سازی شده وقبل از شر وع بررسی  ،مقامات دولت کشور یا کشورهای مبدا
ویا صادرکننده گان ،اطالع رسانی شود .
تصمیم مبنی بر آغاز بررسی
مادۀ بیست ونهم:
( )4هیچ برر سی ضد سب سایدی آغاز نمی گردد  ،مگر اینکه اداره حمایت از تجارت ،بر ا ساس شواهد مثبت و بعد از برر سی
عینی ،موارد آتی را تثبیت دهد:
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1

موقف درخواست کننده طبق شرایط مندرج حکم فقره  2ماده  07این قانون  ،میباشد.

2

موجودیت سبسایدی  ،خساره ،رابطه سببیت و شواهد کافی که آغاز بررسی را توجیه نماید .

3

سطح کلی سبسایدی بیشتر از اندازه  ( DeMinimisکمترین ).

4

حجم واردات سبسایدی مورد ادعا که از اندازه کمترین  ،بیشتر باشد.

5

مکلفیت های تصریح شده در ماده  07بطور درست رعایت شده باشد.

( )2اداره راجع به آغاز برر سی در ا سرع وقت  ،معموالم در جریان ( )۱۳روز کاری بعد از دریافت درخوا ست شکایت ،ت صمیم
اتخاذ مینماید.

( )3در موارد آتی شواهد سبسایدی ،خساره و رابطه سببیت همزمان مورد غور قرار میگیرد.
 -4در تصمیم گیری مبنی بر اینکه بررسی آغاز شود یانه،
 -0بعد از آن در جریان دوره بررسی.
( )4هرگاه قناعت اداره حمایت از تجارت درمورد عدم کافی بودن شؤؤواهد سؤؤبسؤؤایدی،خسؤؤاره ویا سؤؤببیت توجیه کننده
درروند بررسی حاصل گردد  ،درخواست ردشده و بررسی فورام متوقف میگردد .در صورت رد درخواست ،اداره حمایت از

تجارت باید دالیل رد آن را طور مشرح بیان وموضوع را به متقاضی ،اطالع دهد.
( )5هرگاه اداره حمایت از تجارت  ،تثبیت نمایدکه حد سؤؤبسؤؤایدی ،حجم واردات دمن شؤؤده و خسؤؤاره وارد شؤؤده به حد
 ( DeMinimisکمترین ) است  ،بررسی باید فورام متوقف گردد.

( )6به استثنای حاالت خاص ،بررسی ها باید در خالل یک سال خاتمه یابد ،و به هیچ صورت نباید بیشتر از  48ماه بعد از
آغاز ،ادامه یابد.

( )7در صورت پذیرش شکایت ،اداره حمایت از تجارت  ،ت صمیم میگیرد که آیا معلومات الزم و شواهد قطعی مبنی بر این
موجود است که واردات سبسایدی شده سبب خساره مادی به صنعت داخلی افغانی میگردد.

( )8بر ح سب تقا ضای متقا ضی ،اداره حمایت از تجارت میتواند به صنعت داخلی افغانی فر صت بر گزاری جل سه ا ستماعیه
شفاهی ،اعطا کند که طی آن دالیل مبنی بر رد نمودن درخواست اش را مورد بحث ،قرار دهد.

( )9هرگاه درخوا ست رد گردد ،اداره حمایت از تجارت حقایق و دالیل تف صیلی چنین یک ت صمیم را بیان نموده ودر ظرف
مدت  2روز کاری از تاریخ تصمیم ،بطور کتبی به متقاضی ،ارسال می نماید.

( )11تصمیم رد درخواست طبق قوانین افغانستان قابل استیناف میباشد.

( )11کاستی های کم و نامحسوس دردرخواست مانع آغاز بررسی نمی شود.

سبسایدی

تقاضای مشورت
مادۀ سی ام:
()7بعد از پذیرش درخواستی از جانب شعبه ،در تمام حاالت قبل از آغاز هرگونه بررسی ،شعبه به زودترین وقت ممکنه دولت
کشور یا کشور هایی را که محصوالت آنها تابع چنین بررسی می باشد ،به هدف وضاحت وضعیت شکایت و رسیدن به یک راه
حل مورد توافق جانبین ،برای مشورت دعوت می نماید.
( )2بخاطر وضاحت وضعیت حقیقی و رسیدن به یک راه حل قابل قبول جانبین ،به دولت کشوریکه محصوالت آن تابع بررسی
می باشد ،در تمام جریان بررسی فرصت داده می شود تا به مشورت ادامه دهد.
( )9هیچ گونه تصمیم ،خواه مؤقت یا نهایی ،بدون دادن فرصت کافی مشورت برای دولت مربوطه ،اتخاذ نمی شود.

اطالعیه آغاز بررسی
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ماده سی یکم:
( )4اطالعیه آغاز برر سی بعنوان راه اندازی پرو سه برر سی پندا شته شده ،مح صول و مملکت مورد برر سی ،خال صۀ معلومات
ارایه شده شده را به ک شورهای مربوطه بیان واظهارمیدارد که همه معلومات مربوطه رابه اداره حمایت از تجارت ،ار سال
نماید.
( )2اطالعیه آغاز بررسی بطور خاص حاوی معلومات کافی در رابطه به موارد ذیل می باشد:
 -7تشریح محصول بررسی شونده بشمول طبقه بندی تعرفوی آن.
 -2نام کشور یا کشور های مبداویا صادر کننده.
 -9تصدیق موقف صعتی درخواست کننده.
 -4پیش زمینه طرزالعملی بررسی بشمول تاریخ آغاز بررسی.
 -5تشریح اینکه ادعای سبسایدی برمبنای چه بوده است .
 -6خالصه عواملی که ادعای خساره بر آن استناد شده.
 -1خالصه عواملی که ادعای رابطه سببی بر آن استناد شده.
-8

وضاحت درمورد اینکه اداره حمایت از تجارت  ،حق محدود ساختن بررسی طبق احکام این قانون و طرزالعمل مربوطه
را دارد ..

 -3سایر فعالیت های وابسطه به طرزالعمل از جمله محدودیت های زمانی که به طرفین ذینفع اجازه میدهدتا دیدگاه
خویش را ارایه کنند  ،مهلت برای درخواست جلسات تخنیلکی واستماعیه ،سایر پروسه های زمانی مشخص ومخاطب
که باید توسط آن نماینده گان طرف های ذینفع هدایت شوند .
-71اینکه معلومات ارائه شده بصورت معمول از طریق بازدیدهای ساحوی مورد تائید قرار میگرد.
( )9تاریخ آغاز بررسی همان تاریخ نشر اطالعیه آغاز بررسی میباشد و محدودۀ زمانی برای ختم بررسی از همین تاریخ محاسبه
می گردد.
( )4اطالعیه آغاز بررسی در جریدۀ رسمی  ،وب سایت رسمی دولتی کشور یا روزنامه های سرتاسری در خالل  5روز کاری از
تاریخ تصمیم گیری برای آغاز بررسی نشر می گردد.
( )5اطالعیه آغاز بررسی زمان ها ی را بیان می نماید که طی آن طرفهای ذیعالقه میتوانند خود را معرفی نموده ،نظریات خود
را بطور کتبی ابراز و معلوماتی را ارایه نمایند ،درصورتکه بخواهند همنو نظریات و معلومات در جریان بررسی مدنظر گرفته
شود،اطالعیه متذکره زمانی را بیان مینماید که در خالل آن طرفهای ذیعالقه در پرتوی احکام این قانون میتوانند جهت درنظر
گرفتن موضوع شان توسط اداره حمایت از تجارت  ،درخواستی ارایه نمایند.
( )6اداره حمایت از تجارت صادرکنندگان ،واردکنندگان ،تاجران و انجمن های نمایندگی کننده یا صادرکنندگان شناخته شده
و همننان نمایندگان کشور مبدا ویا صادرات و شاکیان را از آغاز بررسی با رعایت حفاظت معلومات محرم آگاه ساخته ،متن کامل
درخواستی کتبی (شکایت) مواصلت کرده از صادرکنندگان شناخته شده و مسؤلین کشور مبدا ویا صادرات را در اختیار آنان
ق رارداده ،و آنرا برحسب تقاضا دراختیارسایر طرفهای ذیعالقه دخیل در موضوع ،قرارمی دهد.
( )1درصورت که تعداد صادرکنندگان و طرف های ذینفع بیشتر باشد متن کامل شکایت کتبی صرف ما به مقامات کشور مبدا ویا
وصادرات ویا انجمن های تجارتی مربوطه ،قرار داده شود.
( )8بررسی ضد سبسایدی نباید پروسیجر ترخیص گمرکی را مانع گردد.
آغاز بررسی طبق لزومدید
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مادۀ سی و دوم:
در حاالت خاص و ا ستثنایی اداره حمایت از تجارت ،می تواند بدون دریافت درخوا ست کتبی از طرف یا به نمایندگی

()7

از بخش عمدۀ تولید کنندگان صنعت داخلی افغانی ،تصمیم مبنی بر آغاز بررسی اتخاذ نماید ،مشروط بر اینکه شواهد الزم
بر وجود سبسایدی  ،خساره و رابطه سببی که آغاز بررسی را مؤجه توجیع نماید ،موجود باشد
()2

اداره حمایت از تجارت ،باید گزارش غیر محرم تصمیم خویش را مبنی بر اغاز بررسی به لزوم دید خویش تهیه و آنرا

در اختیار طرفهای ذیعالقه ،قرار دهد.
()9

درصورت نبود تعهد بخش بزرگ ازتولیدکنندگان صنایع داخلی در رابطه به ارائه معلومات مقتضی درخصوص بررسی

ضد سبسیایدی ،اداره حمایت از تجارت نمیتواند بررسی ضد سبسایدی را ،آغاز نماید.
()4

هرگاه کارگران صنایع تولید کننده محصول مشابه بیکار ساخته شوند ویا تهدید به بیکار سازی شوند ،اگر چنین عمل

درنتیجه واردات دمن شؤؤؤده باشؤؤؤد ،اتحادیه های نمایندگی کنندۀ کارگران میتوانند از اداره ،درصؤؤؤورتیکه نشؤؤؤانه های
سبسایدی وخساره موجود باشد تقاضای ،بررسی نمایند ،اتحادیه ها باید توضیح کامل مح صول سیسایدی شده مورد ادعا،
نامهای تولید کنندگان افغان محصول مشابه و نام کشور یا کشور های صادرکننده و مبدای مربوطه را فراهم نماید.
اصول کلی بررسی
مادۀ سی و سوم:
پس از آغاز پروسه  ،اداره حمایت از تجارت باید بررسی خود را آغازنماید چنین بررسی باید شامل سبسایدی خساره

()4

ورابطه سببیت که همزمان مورد بررسی قرار می گیرد .
()0

بمنظوردریافت نتایج بهتر ،یک دوره برر سی تعیین گردد که درآن دوره برر سی برای سب سایدی ،به طور معمول حد

اقل  6ماه وحد اکثر  48ماه قبل از شروع آغاز ر سیده گی را تحت تعین گردیده ا ست .اطالعات مربوط به سب سایدی به
یک دوره ب عدی پس از این دورۀ بررسؤؤؤی به طورمعمول ن با ید مورد تو جه قرار گیرد  .دوره جمع آوری اطال عات برای
سبسایدی بعد از دوره بررسی شامل دوره حد اقل  6و حد اکثر  48نمیباشد.
در صورت موجودیت خ ساره ،مدت زمان دورۀ برر سی سب سایدی مندرج حکم فقرۀ  0این ماده مدنظر گرفته می

()2

شود اما میتواند به مدت  6ماه پس از پایان دوره ( 6الی 48ماه ) ،بمنظوربرر سی اثرات دمپنگ ،تمدید گردد.دوره برر سی
خ ساره باید حد اقل  0سال قبل از شروع دوره برر سی دمپنگ بمنظور برر سی تو سعه صنایع داخلی افغان ستان طی یک
دوره زمانی معیین ،تنظیم میگردد
()1

اداره حمایت از تجارت بعد از آغاز روند بررسی به اسرع وقت که بیشتر از  5روز کاری نباشد امور ذیل را انجام میدهد

:
7

تمام طرفهای ذیعالقه شناخته شده را از آغاز بررسی اطالع دهد.

2

ارایه پرسشنامه مربوطه ،جزئیات دقیق معلومات مورد نیاز از طرف ذیعالقه وشیوه ایکه این معلومات توسط پاسخ
دهنده در اختیار طرف ذیعالقه قرار میگیرد .

9

ارایه پرسشنامه مربوطه به طرف ذیعالقه شناخته شده که جزئیات مربوط به معلومات مورد نیاز ازطرف ذیعالقه
در ان مشخص گردد و نحوه قرار دادن آن معلومات توسط طرف ذیعالقه در پاسخ خویش ،فراهم می نماید.

()2

به منظورتحقق فقره ( )4این ماده ،اگر تعداد صؤؤادرکنندگان و تولیدکننگان خارجی ذیدخل بسؤؤیار زیاد باشؤؤد ،متن

کامل درخواستی فقط به ادارات کشورهای صادراتی یا به انجمن های تجارتی مربوطه ،ارایه میگردد.
()6

به همه طرف های ذینفعهدربرر سی ضد سب سایدی مدت زمان کافی جهت ارائه شواهد بطور کتبی ،که به نظر آنها

مرتبط به بررسی جاری باشد ،داده میشود.
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 .طرفین که پر س شنامه دریافت می نمایند حد اقل  22روز کاری بعد از دریافت پر س شنامه برای پا سخ گویی مهلت

()7

دارند .تولیدکنندگان داخلی وارد کنندگان ،صادرکنندگان و تولیدکنندگان خارجی فقط از پر س شنامه های مربوط به اداره
حمایت از تجارت استفاده می نمایند تا اطالعات را در اختیار اداره حمایت از تجارت قرار دهند .
به منظورتحقق حکم فقره ( )1این ماده 41 ،روزکاری ازتاریخ ارسال به طرفین ،پرسشنامه های مربوطه دریافت شده

()8

،تلقی میگردد.
با درنظرداشت محدودیت زمانی بررسی ،میعاد  22روزه مندرج حکم فقره ( )7این ماده ،میتواند بدون تبعیض تمدید

()9

شود مشروط بر اینکه طرف متقاضی دالیل منطقی چنین تمدید را ،ارایه نماید .
پرسشنامه های مربوط به طرفین ذیعالقۀ بعد از ده روز کاری از تاریخ ارسال دریافت شده تلقی میگردد.
( )42پرسشنامه های مربوط به طرفین ذیعالقۀ بعد از ده روز کاری از تاریخ ارسال دریافت شده تلقی میگردد.
در صورتیکه اداره حمایت از تجارت ت صمیم مبنی بر ا ستفاده از نمونه برداردی را اتخاذ نماید  ،طرف های ذینفع به

()44

ویژه صؤؤادرکنندگان ،تولیدکنندگان خارجی ،واردکنندگان ،تاجران و تولیدکنندگان داخلی  ،همنون طرف ها باید درظرف
ده روز کاری از تاریخ اطالع مبنی بر نمونه برداری شرکت نموده و تصمم خویش را به اداره آشکار سازند.
( )40اداره حمایت از تجارت ،به استفاده کننده گان صنایع محصول تحت بررسی و نهاد های نمایندگی کننده مستهلکین
در حاالت که محصول طور عمده و پرچون به فروش رسیده باشد دعوت بعمل آورده و فرصت کافی را میدهد تا معلومات
مرتبط به بررسی در رابطه به سبسایدی  ،خساره و رابطه سببیت را ،فراهم نماید.
ضرب العجل برای ارائه معلومات توسط طرفها که مستقیمام مطلع نگردیده اند  12روزکاری از تاریخ آغاز بررسی ،می

()42
باشد.

تقاضای تمدید
مادۀ سی و چهارم:
طرفین ذیعالقه با ارائه دالیل موجه می توانند تمدید مدت زمان تصریح شده را در قانون تقاضا نمایند.
بررسی و دوسیه های عامه
مادۀ سی و پنجم:
( )7اداره حمایت از تجارت ،یک دو سیه جداگانه منظم برای تحقیق یا بازنگری ضد سب سایدی برای ا سناد محرم و غیر
محرم (عامه) را ایجاد نماید
()2

تمام اسناد استفاده شده در بررسی که توسط طرفین یا دفتر ارایه شده و یا از سایر منابع بدست آمده باشد باید در

دوسؤؤیه بررسؤؤی محرم و دوسؤؤیه عامه طور تاریخوار گذاشؤؤته شؤؤود ،مگر اینکه طبق احکام این قانون به طرف مربوطه،
بازگردانده شده باشد.
()9

شاکیان ،واردکنندگان ،تاجران  ،صادرکنندگان  ،انجمن های نمایندۀ گی کننده  ،کاربران  ،سازمانهای مستهلکین ،که

درمطابق با این قانون ،شناخته شده اند وهمننین نمایندگان کشور صادرات ویا مبدا میتوانند براساس درخواست کتبی
بررسی کلیه اطالعاتی که توسط هرطرف برای تحقیق ارایه شده است  ،به صورت جداگانه از اسناد داخلی تهیه شده توسط
مقامات یا هرنهاد دولتی درافغانسؤؤتان که مربوط به ارایه قضؤؤایای آنها اسؤؤت وطبق احکام این قانون محرم نبوده و مورد
استفاده در بررسی قرارگرفته باشد  ،دراختیار شان قرار دهند .
()4

د ستر سی به دو سیه محرم محدود به م سؤلین برر سی اداره حمایت از تجارت  ،و هم چنان  .بورد حمایت از تجارت

میبا شد .هرگاه ت صمیم اداره حمایت از تجارت و بورد حمایت از تجارت مورد اعتراض قرار گیرد ،معلومات سری مربوط
به اجراات ،در صورت نیاز ،به محکمه های افغانی ،ارائه می گردد.
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()5

اداره حمایت از تجارت  ،به تمام طرفهای ذیعالقه فر صت میدهد که معلومات غیر سری که در برر سی اقدامات ضد

سبسایدی ارایه یا بدست آمده است ،در اسرع وقت ،مشاهده نمایند.
لسان بررسی
مادۀ سی و ششم:
()7

بررسی های ضد سبسایدی به یکی از لسان های رسمی کشور ،صورت میگیرد.

()2

طبق احکام این قانون آمار و ارقام ،درخواسؤؤتهای کتبی و سؤؤایر معلومات در صؤؤورتی پذیرفته میشؤؤوند که

فقط به یکی از لسؤان های رسؤمی کشؤور باشؤد  .درصؤورت که موارد فوق الذکر لسؤان خارجی باشؤد ،باید همراه با
ترجمه انگلیسی ،ارایه گردد ،مگر اینکه اداره حمایت از تجارت  ،کتبام طور دیگر ،موافقه نموده باشد .
فسخ بررسی ضد سبسایدی
ماده سی و هفتم
( )4در حاالت ذیل اداره حمایت از تجارت حمایت ازتجارت میتواند بررسی را ،فسخ نماید:
1

در صورت عدم موجودیت سبسایدی یا حد اقل سبسایدی،

2

( کمترین ) بودن واردات سبسایدی شده،

3

عدم موجودیت خساره به صنعت داخلی افغانی،

4

عدم موجودیت رابطۀ سببیت بین واردات سبسایدی شده و خساره به صنعت داخلی افغانی.

5

درصورت دریافت اینکه ،اتخاذ هرگونه اقدامات ضد سبسایدی علیه منافع عامه در افغانستان باشد.

صرف نظر از درخواست
ماده سی و هشتم:
هرگاه صنعت داخلی افغانی از درخواست یا شکایت خویش صرف نظرنماید روند بررسی ،خاتمه پنداشته شده مگر اینکه چنین
پایان دهی علیه منافع عامه افغانستان ،نباشد.
مقتضیات معلومات واستفادۀ آن
مادۀ سی ونهم:
( )7تمام طرفهای ذیعالقه حق دارند تا بر مبنای معلومات دست داشته درج در دوسیه عامه اظهارات شفاهی یا کتبی را ترتیب
و ارایه نماید .در صورتیکه این اظهارات به حدکافی مستدل باشند اداره حمایت از تجارت آنها در نظر میگیرد.
( )2اداره حمایت از تجارت  ،با در نظردا شت م شکالت وتقا ضای طرفهای ذیعالقه بخ صوص شرکتهای کوچک در جمع آوری
معلومات به آن روبرو میشوند ،همکاری در حد ممکن را  ،انجام می دهد.
( )9معلوماتی دریافت شده براساس این قانون فقط برای اهدافی که مورد درخواست قرار گرفته است ( بررسی ضد سبسایدی
) مورد ا ستفاده قرار گیرد  ،مگر اینکه معلومات دریافت شده ن شان دهنده فریب کاری گمرکی یا هرگونه تخلفات یا تقلب
یا کار جرمی باشد  .در چنین موارد معلومات باید در اختیار مراجع مربوطه دولتی قرار گیرد .
( )4احکام مندرج فقرۀ  2این ماده نباید ا ستفاده از معلومات دریافت شده در زمینه یک برر سی ضد سب سایدی را در جهت
آغاز بررسی مربوط به اصالح تجارتی مرتبط دیگر مانند(بررسی حمایت از صنایع داخلی  ،بررسی ضد دامپنگ ) در رابطه
با محصول مشابه مورد استفاده قرار دهد .
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ارایۀ اسناد
مادۀ چهلم:
 .4ا سناد میتواند تو سط شخص ،پ ست راج ستر شده و یا هم از طریق و سایل الکترونکی ارائه گردد .بدون درنظر دا شت و سیله
انتخاب شده ارایه ا سناد ،طرف ارائه کننده با موفقیت کامل باید ،ثبوت ارائه ا سناد را حفظ و در صورت ضرورت آنرا به اداره
حمایت از تجارت ،نشان دهد.
 .0بادرنظرداشؤؤت حکم فقره ( )4این ماده اسؤؤناد یا پاسؤؤخ های که با حجم بزرگ از جمله پرسؤؤشؤؤنامه ها باید طور کتبی و
همننان در  ،DVD،CD-ROMفلش ویا وسیله مشابه دیگر توسط شخص یا پست راجستر شده ،ارائه گردد.
تصدیق معلومات مواصلت شده و بررسی ها برای دریافت معلومات بیشتر
مادۀ چهل و یکم:
( )7دفتر به استثناء حاالت مندرج احکام این قانون دقت و کامل بودن آن معلومات را که از سوی طرفهای ذیعالقه به اساس
یافته های شان ارائه شده  ،در جریان بررسی ،تصدیق می نماید.
( )2بمنظور تصدیق معلومات ارائه شده یا جهت کسب جزئیات بیشتر این معلومات ،اداره حمایت از تجارت درصورت ضرورت
میتواند بررسی های را در قلمرو کشور یا کشور های مبدا یا صادرات (،تصدیق یا بررسی ساحوی ) انجام دهد ،مشروط بر
اینکه اداره حمایت از تجارت موافقت طرفهای ذیعالقه مربوطه را کسؤؤؤب کرده و نمایندگان دولت یا دولت های مبدا ویا
صادرکننده گان مربوطه را اطالع دهد ،مگر اینکه کشورهای یادشده در برابر این بررسی ،اعتراض نمایند.
( )9چنین تصادیق میتواند شامل تصدیق ساحوی ،روی میز ویا ترکیب هر دو باشد.
تصدیق و بررسی ساحوی
مادۀ چهل و دوم:
( )7دفتر ،درصورت لزوم دید ،میتواند بازدید های را جهت بررسی سوابق طرفهای ذیعالقه انجام و معلومات ارائه شده را
تصدیق نماید ویا معلومات مزید راجع به سبسایدی ،خساره و رابطۀ سببیت را ،مطالبه نماید.
()2

در صورت عدم ارایه پا سخ منا سب و بموقع به هرگونه پر س شنامه مطروحه ،اداره حمایت از تجارت میتواند ت صمیم

مبنی به عدم تصدیق ویا بررسی برای دریافت واقعیت ها را ،اتخاذ نماید.
()9

دفتر تصمیم خویش مبنی بر انجام دادن بررسی ساحوی را ضم تاریخ آن به طرفهای مربوط ذیالم ،اطالع می دهد:
 7مراجع کشور صادر کننده؛
2

صادرکنندگان ویا تولید کنندگان خارجی؛

 9تولیدکنندگان داخلی افغانی؛
4

واردکنندگان ،نماینده گان و تاجران؛

5

استفاده کننده گان افغان و مستهلکین

6

تاجران ،انجمن های حرفه یی ،کارگری و سایرین که ازمنافع ایشان نمایندگی می نمایند.

1

هر شخص حقیقی یا حکمی که طرف ذیعالقه در یک بررسی نباشد مشروط براینکه به مقصد بررسی یاد شده
مرتبط باشد.

( )4طرفهای ذیعالقه مرتبط برر سی ساحوی از ماهیت معلومات ویا هرگونه معلوماتی که درطی بازر سی های که برای چنین
پروسه ارایه وبدست می آیند ،مطلع میگردند  .درخواست های مطروحه که مورد تصدیق قرار گرفته  ،برای کسب معلومات
مزید پیرامون معلومات بدست آمده قبلی را مانع نمی گردد .
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( )5هرگاه تولیدکنندگان داخلی (شؤؤاکیان) –که بخش بزرگ تولیدات داخلی راتشؤؤکیل میدهند  ،با بررسؤؤی بازدید محل
موافقه ننمایند و یا بعد از انق ضای میعاد منا سب جهت برر سی این تولید کنندگان داخلی ،به توافق نر سد؛ این پرو سه
بدون اعمال اقدامات ضد سبسایدی ،متوقف می شود .
( )6تصدیق معلومات مربوط به صنعت داخلی افغانی درصورت لزوم پیدا نمودن معلومات بیشتر در موارد ذیل حتمی پنداشته
می شود :
 7درخواستی (شکایت)؛
 2جواب به پرسشنامه صنعت داخلی یا هرسند دیگر که به تولیدکنندگان داخلی بعد از آغاز بررسی ارسال شده باشد.
( )1در صورتیکه هریک از طرفهای ذیعالقه صریحام با ت صدیق ساحوی موافق نبا شد ،اداره حمایت از تجارت میتواند معلومات
آن طرف را رد موضوع را طبق احکام مندرج این قانون تطبیق نماید.
( )8اداره حمایت از تجارت در اسؤؤؤرع وقت ،بعد از حاصؤؤؤل نمودن توافق طرفهای ذیعالقه خارجی ذیربط ،ادارات کشؤؤؤور
صادرکننده ویا کشور مبدا را از نام و آدرس های طرفهای که در آن کشور که قرار است بازدید شوند همراه با تاریخ های
توافق شده در این خصوص ،مطلع میسازد.
( )3هرگاه طرف ذیعالقه مانع تاخیر ویا به طور قابل توجیه مانع انکشؤؤاف طبیعی تصؤؤدیق سؤؤاحوی گردد ویا درصؤؤورتیکه
چنین طرف درخواسؤؤت لغو یا ختم آن را قبل از اینکه اداره حمایت از تجارت ختم آن را مدنظر گرفته باشؤؤد ،را بخواهد،
اداره حمایت از تجارت میتواند بررسی را بالفاصله متوقف نماید .
()71

هیچ بررسی ساحوی درمورد هریکی ازطرفهای ذیعالقه ،قبل از ارائه پاسخ کامل پرسشنامۀ آنها ،صورت نمیگرد.

( )77اداره حمایت از تجارت گزارش تحقیق سؤؤری و غیر سؤؤری را دررابطه به هریک طرفهای ذیعالقه که مورد بازدید قرار
گرفته اند تهیه نموده و ،این گذارش باید جزئیات ومراحل ویافته های بررسی درمحل ( ساحوی ) را در بر داشته باشد.
( )72اگر در شرایط ا ستثنایی طوری درنظر گرفته شود که در تیم برر سی متخ ص صین غیر دولتی گما شته شده با شند
شؤؤؤرکتها و مقامات کشؤؤؤور صؤؤؤادر کننده باید طبق حکم مندرج فقره ( )4این ماده اطالع دهی گردند  .هریک از این
متخصصان غیر دولتی باید از تحریم های موثر برای نقض الزامات محرمانه برخوردار شوند  .در چنین شرایط افرادی که با
رقبای طرف ذیعالقه مورد نظر تحت بررسی رابطه داشته باشند حذف میگردند
عدم همکاری
مادۀ چهل و سوم
( )7هرگاه یکی طرفهای ذیعالقه مانع دسترسی به معلومات شود و یا معلومات ضروری را در محدوده زمانی که در قانون
ذکر گردیده ارائه نکند؛ یا بدون ارائه دلیل موجه طور جدی مانع بررسؤؤؤی می گردد ،اداره حمایت از تجارت میتواند
مبنی بر شواهد دست داشته تصمیم موقت یا نهائی ،مثبت یا منفی را ،اتخاذ نماید.
( )2هرگاه طرف ذیعالقه معلومات غلط یا گمراه کننده را ،ارائه نماید ،اداره حمایت از تجارت آن را نادیده میگیرد و بر
بنیاد شواهد موجود ،اتکأ می نماید.
( )9عدم همکاری طرف میتواند منجر به رسیدن به نتیجه مطلوب کمتر شود
( )4طرفین ذیعالقه از عواقب عدم همکاری آگاه ساخته میشوند.
( )5ارائه نکردن پاسخ الکترونیکی عدم همکاری تلقی نمیشود ،مشروط براینکه طرف ذیعالقه ثابت نماید که ارائه پاسخ
طوریکه خواسته شده منجر به یک هزینه اضافی غیر معقول بوده است
( )6هرگاه معلومات ارائه شده توسط طرفها از هر نگاه مطلوب نباشد ،بازهم نباید نادیده گرفته شود مشروط بر اینکه:
 1هرگونه نواقص موجوده در ایجاد نتیجه دقیق ،دشوار نباشد .
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2

معلومات متذکره طور درست در زمان مناسب  ،ارائه گردیده و قابل تصدیق باشد؛

3

طرف در ارایه معلومات متذکره تا حد توان درست عمل کرده باشد.

مقتضیات معلومات
مادۀ چهل و چهارم:
( )7هرگاه شؤؤواهد یا معلوماتیکه ازجانب اداره حمایت از تجارت  ،پذیرفته نشؤؤود ،طرف ارائه کننده با دریافت دالیل مربوط
مطلع شده و بانظرداشت محدودۀ زمانی بررسی باید فرصت توضیح بیشتر را در خالل مدت معقولی داشته باشد .هرگاه
اداره حمایت از تجارت  ،این تو ضیحات را قناعت بخش نداند ،دالیل رد چنین شواهد یا معلومات باید طی یک ت صمیم
نشرشده ،ارائه نماید.
( )2هرگاه ت صامیمکه در رابطه با تفاوت سب سایدی اتخاذ میگردد برا ساس حقایق د ست دا شته ازجمله معلوماتیکه درپرو سه
ارائه شده است  ،باشد .درصورت امکان وبا توجه به محدودۀ زمانی بررسی،با ارجاع به معلومات ارائه شده از سایر منابع
م ستقل که ممکن ا ست درجریان برر سی قابل د سترس با شد یا از سایر طرفهای ذیعالقه بد ست آمده شده با شد.چنین
معلومات ،ممکن است شامل آمار وارقام مربوط به مارکیت جهانی یا سایر مارکیتهای نمایندگی کننده ،نیز،باشد.
اطالعیه ها و گزارشهای عامه
مادۀ چهل و پنجم:
( )1اطالعیۀ عامه در موارد آتی صادر می گردد:
1

آغاز اجراآت (بررسی) ضد سبسایدی.

2

تصمیم گیری ابتدائی مثبت یا منفی.

3

تصمیم گیری نهائی بررسی ها .

4

تصمیم گیری درمورد پذیرش یا پایان دادن اجراات .

 5تصمیم گیری درمورد لغو نهایی عوارض ضد سبسایدی.
6

تصمیم گیری درمورد تعدیل اندازه عوارض یا اجراات نهایی ضد سبسایدی .

7

آغاز بازنگری ها و روند بازپرداخت.

8

هرگونه اقدام یا تصامیم دیگرکه حاوی مطالب ذیل باشد :
الف – تصمیم طبق موافقتنامۀ ضد سبسایدی سازمان تجارت جهانی باید نشرگردد.
ب – اداره حمایت از تجارت مسؤول نشر،جهت اطمینان ازجریان بررسی واجراات به طورمناسب تحقق یافته ،
می باشد.
ج – تضمین نمودن حق دفاع کامل برای طرفهای ذیعالقه .

( )2به ا ستثنائ اطالعیه آغازین منت شرۀ ،طبق احکام مندرج این قانون ،هرگونه اطالعیه های عمومی باید به طور معمول
جزئیات مربوط ومهم را در ارتباط به ت صمیم مربوط به آنرادا شته با شد  ،درحالیکه م سائل حقیقی و قانونی مربوط به
همان فیصله در گزارش عمومی جداگانه گنجانیده می شود .
( )3گزار شات ابتدائی و نهائی باید دارای جزئیات کافی در رابطه به موجودیت وعدم موجودیت سب سایدی ،خ ساره ،رابطه
سببیت و تمام مسائل حقیقی و قانونی که منتج به استدالل تائید یا رد شده است ،باشد.
نواقص
ماده چهل و ششم:
( )7اداره حمایت از تجارت باید تحلیل مقدماتی و پاسؤؤخ به پرسؤؤشؤؤنامه های مطروحه را انجام داده ومکاتیب نواقص یا
درخوا ست وا ضح و معلومات ا ضافی را در ظرف حد اکثر  42روز کاری بعد از دریافت پا سخ به پر س شنامه های مطروح
ارسال ،نماید
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( )2اداره حمایت از تجارت باید مکتوب نواقص جهت واضؤؤح شؤؤدن یا کسؤؤب اطالعات بیشؤؤتر ،محدوده زمانی برای ارائه
پاسخ به درخواست هارا ،تصریح نماید.
اطالع دهی
ماده چهل و هفتم:
( ) 4تمام اطالع دهی ها و گزارشؤؤات جداگانه عمومی طبق احکام این قانون تحقق یافته  ،باید به تمام طرفین ذیعالقه شؤؤناخته
شده و گمرکات افغانستان ارایه گردد.
( ) 0هرگاه تعداد صادرکنندگان یا سایر طرفهای ذیعالقه بیشتر باشند ،متن کامل اطالعیه ها و گزارشات جداگانه عامه راصرف
میتوان به مراجع مربوطه کشور مبدا ویا صادرکننده گان یا انجمن های مربوطه تجارتی ،ارسال نمود.
محاسبه انفرادی
مادۀ چهل و هشتم:
به ا ستثنامء احکام مندرج این قانون ،حد انفرادی سب سایدی برای هر صادر کننده یا تولید کننده یا تولید کنند خارجی که در
محصول تحت بررسی همکاری می نماید ،تعیین میگردد.
نمونه برداری
مادۀ چهل و نهم:
( )1درمواردیکه تعداد تولید کنندگان داخلی  ،صؤؤؤادر کنندگان یا تولید کنندگان خارجی ،وارد کنندگان ،تاجران ،اسؤؤؤتفاده
کنندگان افغانی یا انواع و مدلهای مح صول تحت برر سی بی شتر ودارای معامالت ب سیار بزرگ که برر سی را غیرعملی سازد،
باشند ،بررسی به موارد ذیل محدود میشود:
 1ت عداد طرفها  ،انواع یا مدلهای مح صوالت یا معامالت با ا ستفاده از نمونه برداری ،که از نگاه اح صائیوی معتبر و مبنی
بر معلومات موجود در زمان انتخاب باشد.
 2انتخاب بی شترین حجم به نمایندگی از تولیدات  ،معامالت فروش در صادرات به مارکیت داخلی که بتواند ب صورت
معقول در مدت زمان موجود ،بررسی شود .
( )2انتخاب نهایی طرفها ،نوع تولیدات و معامالت صورت گرفته مطابق این ماده ،از صالحیت اداره حمایت از تجارت  ،بوده ،ولی
در انتخاب نمونه به م شوره و ر ضایت طرفهای ذیدخل ارجحیت داده می شود ،م شروط براینکه طرفین مورد نظر ،آنرا اظهار
و مع لومات کافی را بمنظور انتخاب نمونه نمایندگی کننده در مدت زمان مندرج این قانون ،ارائه نمایند.
ال انتخاب
( )3در حاالت محدود شدن برر سی طبق این ماده ،تفاوت انفرادی سب سایدی به صادر کننده و تولیدکننده که قب م
نگردیده ولی معلومات مقتضؤؤی را در محدوده زمانی مندرج حکم این ماده تهیه نموده ،محاسؤؤبه میشؤؤود ،مگر اینکه تعداد
صؤؤادرکنندگان و تولیدکنندگان خارجی به حدی زیاد باشؤؤد که محاسؤؤبه انفرادی سؤؤبب ایجاد زحمات بی موجب و مانع
تکمیل بررسی در زمان مناسب ،شود .در حاالت که بررسی محدود به یک نمونه مطابق این ماده باشد ،حد انفرادی دمپنگ
 /خ سؤؤاره به صؤؤادر کنندگان و تولید کنندگان که جهت ارایه معلومات در مدت زمان از قبل تعبن شؤؤده مطابق این قانون
انتخاب نگردیده اند ،محاسؤؤبه میگردد .مگر اینکه تعداد صؤؤادرکنندگان و تولیدکنندگان خارجی به حدی زیاد باشؤؤد که
محاسبه انفرادی سبب ایجاد زحمات بی موجب و مانع تکمیل بررسی در زمان مناسب ،شود.
( )4به تمام صادرکننده گان یا تولیدکنندگان خارجی که تمایل به اشترا ک در پروسه نمونه برداری داشتند ولی شامل پروسه
ن شده اند،او سط ن سبی تفاوت سب سایدی برای انها معادل صادر کنندگان و تولید کنندگان خارجی که در نمونه برداری
شامل بوده اند ،اختصاص داده میشود.
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برای تحقق حکم فقره  1این ماده اداره حمایت از تجارت باید از هرتفاوت سؤؤبسؤؤایدی یا محاسؤؤبه تفاوت ،خسؤؤاره ویا

()5

هرتفاوت نزولی ویا خ سارات صفری و ( DeMinimisکمترین ) صرف نظر نماید برعالوه تفاوت های سب سایدی تخمین
شده تحت شرایط حکم مندرج این ماده دررابطه به معلومات مؤثق موجود ،محاسبه گردد .
( )6هرگاه تصؤؤؤمیم بر نمونه برداری اتخاذ گردد ،ولی عدم همکاری ازجانب برخی یا همۀ طرفهای ذیعالقه طوری نمایان گردد
که احتمال اثرگذاری مادی روی بررسؤؤی داشؤؤته ،آنگاه نمونه برداری جدید میتواند راه اندازی گردد .اما ،اگرعدم-همکاری
پابرجا بوده در ضمن زمان کافی برای انتخاب نمونه جدید در اختیار نبا شد ،آنگاه احکام مرتبط به عدم همکاری این قانون
قابل تنفیذ ،می باشد .
گزارش تخنیکی مقدماتی
مادۀ پنجاهم:
( )4مامورین برر سی(تیم برر سی) اداره حمایت از تجارت ( )......یک گزارش مقدماتی تخنیکی که حاوی تف صیالت در موارد
آتی باشد ،تهیه می نمایند :
4

آیا محصوالت وارداتی ،مشابۀ به تولیدات داخلی است.

0

حقایق ،شواهد  ،دالیل و سایر مسایل دیگری که ارایه میشود به حد باشد که در ان سبسایدی محسوس شود.

2

حقایق ،شواهد  ،دالیل و سایر مسایل دیگری که ارایه میشود به حد باشد که در ان خسارۀ مادی محسوس شود.

1

حقایق ،شواهد  ،دالیل و سایر مسایل دیگری که ارایه میشود به حد باشد که در ان واردات دمن شده بنابر تأثیرات
سب سایدی ،باعث تهدید مادی یا هم خ ساره مادی و سایر عوامل تأثیرگذاری که در خ ساره صنعت داخلی میتواند
نقش داشته باشند ،گردد.

2

نتایج بررسیِ باید مرتبط به منافع عامه افغانستان باشد؛

6

حقایق ،شواهد  ،دالیل و سایر مسایل دیگری که ارایه میشوند باید نظریات طرفهای ذیعالقه را دربر داشته باشتد.

( -)0گزارش مقدماتی تخنیکی اداره حمایت از تجارت درمدت  482روزکاری که ازتاریخ آغاز روز بررسؤؤی محاسؤؤبه میگردد به
اداره حمایت از تجارت ارایه گردد .
( -)2این گزارش باید در دوسیه تحقیق محرمانه باشد .تصمیم مقدماتی
مادۀ پنجاه و یکم:
()4

اداره حمایت از تجارت معموالم در جریان  42روز کاری بعد از دریافت گزارش مقدماتی تخنیکی  ،تصؤؤمیم مقدماتی
(گذارش) خویش را بر مبنای گزارش تخنیکی متذکره  ،اتخاذ مینماید.

( )0تصمیم مقدماتی اداره حمایت از تجارت که حاوی تمام معلومات مربوطه این قانون بوده ،بطور معمول در جریان  2روز
کاری بعد از اتخاذ تصؤؤمیم مقدماتی ،در دسؤؤترس همه طرفهای ذیعالقه قرار میگیرد،اما نبایدتصؤؤمیم مقدماتی قبل از
ن شر ذریعه جریده ر سمی ،ویب سایتهای ر سمی دولت افغان ستان و یا در روزنامه های سرا سری ک شور ،در اختیار
طرفین ذیعالقه قرار داده شود.
( )2علی الرغم سؤؤایر مواد این قانون ،هیچ تعهد درمورد اداره حمایت از تجارت برای تصؤؤمیم گیری مقدماتی وجود ندارد
اداره حمایت از تجارت میتواند مستقیمام به تصمیم گیری نهایی طبق احکام این قانون اقدام نماید .
عوارض مؤقت ضد سبسایدی
مادۀ پنجاه و دوم:
( )4عوارض موقتی ضد سبسایدی با تکمیل شرایط ذیل قابل وضع می باشد :
1
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در صورتی که بررسی طبق احکام این قانون آغاز و اطالعیه عامه در مورد آن صادر گردیده باشد.

فر صتهای کافی به همه طرفین ذیعالقه جهت ارائه معلومات ،ب شمول پا سخ به پر س شنامههای که طبق احکام این

2

قانون ارسال میگردد ،داده شود.
ت صمیم مقدماتی مثبت مبنی بر موجود یت سب سایدی و خ ساره نا شی از تأثیرات واردات سب سایدی شده به صنعت

3

داخلی افغان ستان را با در نظر دا شت پا سخ به پر س شنامهها و سایر معلومات ذیربط که تو سط طرفین ذیعالقه ارایه
شده ،اتخاذ گردیده باشد.
اداره حمایت از تجارت ،عوارض مؤقتی مقتضؤؤی را بمنظور جلوگیری از خسؤؤاره که در جریان بررسؤؤی وارد میشؤؤود،

4

تعیین نماید.
( )0هرگاه بررسی در یک محده خاص در مطابقت با مادۀ  16این قانون محدود گردیده باشد ،درآنصورت عوارض یا محصول
گمرکیِ و ضع شده بر وارداتِ از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجیِ که قبالم در محدوده شامل نبا شند  ،طبق احکام
این قانون تعیین میگردد.
محدودیتهای زمانی و سایر شرایط در پیوند به عوارض گمرکی مؤقت
مادۀ پنجاه و سوم:
( )4عوارض ضد سبسایدی مؤقتی حاوی موارد ذیل می باشد:
1

عوارض نمی تواند  62روز قبل  ،از تاریخ آغاز بررسی قابل ،تطبیق باشد ؛

2

برای مدت حداکثر چهار ماه به طور معمول وضع می شود؛

3

محدویت های زمانی عوارض نظر به تقاضؤؤای آن عده صؤؤادرکننده گانی که با فیصؤؤدی قابل مالحظه درتجارت
شامل هستند برای مدت  6ماه قابل تمدید میباشد درصورت اداره حمایت از تجارت که محصول گمرکی پائینتر
از تفاوت سؤؤبسؤؤایدی بتواند در ازبین بردن اثرات خسؤؤاره موثر باشؤؤد  ،این دوره میتواند به ترتیب به  6و  9ماه
تمدید گردد.

4

عوارض ضد سب سایدی م وقت ممکن ا ست یک ت ضمین با شد وبه صورت سپرده نقدی یا اوراق بهادار برابربه
تفاوت محدوده عوارض محاسبه شده باشد .

5

با درنظر دا شت ا ستثنا ات مندرج این قانون  ،فقط بعد از ن شر ت صمیم مقدماتی دررابطه به مح صوالت که برای
مصرف درافغانستان وارد می شود ،وضع میگردد.

6

مقاد یر مناسؤؤؤب درهرمورد بر مبنای عدم تبعیض برروی واردات محصؤؤؤول مورد بررسؤؤؤی ازتمام منابع که درآن
سبسایدی موجود بوده وسبب خساره گردد  ،وضع نماید .

7

عوارض ضد سبسایدی موقتی مانع طرزالعملهای ترخیص کاال از گمرک محصول تحت بررسی ،نمی گردد.

( )0جمعآوری عوارض ضد سبسایدی مؤقتی به ماقبل طبق احکام این قانون تنظیم می گیرد.
اطالعیه عامه در مورد تصامیم مقدماتی
مادۀ پنجاه و چهارم:
()7اطالعیه عامه در تمام موارد تصامیم مقدماتی چه مثبت چه منفی باشد ،صادر میشود.
()2اطالعیه مندرج فقره ( )7این ماده واضحام دارای موارد ذیل میباشد:
.7محصول تحت بررسی.
.2کشور یا کشور های مبدأ و یا صادراتی.
.9توجه به حفظ و نگهداری معلومات محرم و سری ذکرنامهای صادرکنندگان ،درصورتیکه ممکن باشد.
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.4سبسایدیهایی که بدست آمده است.
.5سطح اقدامات راجع به عوراض مؤقت ضد سبسایدی  ،با تذکر اینکه هیچ نوع اقدامات راجع به عوراض مؤقت
ضد سبسایدی وضع نگردیده است.
.6مدت زمان اقدامات عوارض مؤقت ضد سبسایدی.
.1منبع بدست آوردن گزارش و تصمیم مقدماتی اداره حمایت از تجارت .
 .8مدت زمانیکه درآن طرفهای ذیعالقه میتوانند نظرشان مبنی برتقاضای جلسه تخنیکی یا شفاهی را ارائه نمایند.
افشا مقدماتی
مادۀ پنجاه و پنجم :
()4

طرفهای ذیعالقه درجریان  42روز کاری بعد از مطلع شدن از تاریخ گزارش مقدماتی(ت صمیم) اداره حمایت از تجارت
،میتوانند معلومات مکمل سری محا سبۀ حد ضد سب سایدی ودر صورت لزوم حدخ سارۀ واب سته به طرف م شخص
یافتههاعلل و معلول را از اداره حمایت از تجارت تقاضا نمایند.

( )0ارایه هر گونه معلومات به طرف های که در نمونه برداری شؤؤؤامل نبوده اند ولی عالقمندی وهمکاری خویش را در
نمونه برداری اظهار نموده بودند باید بر اساس حفظ محرمیت طرفکه انها به ان وابسته اند ،محافظت شود
نظردهی در رابطه به افشای مقدماتی
مادۀ پنجاه و ششم:
()4

همه طرفهای ذیعالقه بعد ازدریافت گزارش مقدماتی،افشا شده  42روزکاری وقت دارند تا نظرخویشرا ،ارائه نمایند.

( )0درصؤؤورت که ارایه معلومات بعد از نشؤؤرگزارش صؤؤورت گیرد ،طرفهایذیعالقه بعد از دریافت ارایه معلومات  42روزکاری
وقت دارد تا نظر خویشرا در مورد دریافت معلومات  ،ارائه نماید.
( )2بمنظور تحقق اهداف این ماده تاریخ دریافت گزارش و دریافت معلوماتذیالم تعیین میگردد:
 .4در مورد طرفهای ذیعالقه همکار؛
الف-تاریخیکه گزارش ذریعۀ اشخاص ،ویا بصورت الکترونکی یا ازطریق پُست به دسترس ایشان قرارمیگیرد.
ب – طبق احکام مندرج این قانون تاریخ ارایه معلومات به آن طرف که اگربه ا سرع وقت تقا ضا نموده ،ارایه گردیده
باشد .تاریخ متأخر ،معتبر است.
 .0درصؤؤورت عدم همکاری طرفهای ذیعالقه  ،تاریخ که گزارش در ویب سؤؤایت اداره حمایت از تجارت ،منتشؤؤر شؤؤده
است  ،یا  2روز کاری بعد از تاریخ که اطالعیه مقدماتی پیرامون تصمیم مقدماتی نشر گردیده باشد .
( )1هریک از طرفهای ذیعالقه که درجریان برر سی مقدماتی همکاری کرده با شد ،اما معلومات ار سالی شان کالم یا ق سمام رد
شده باشد ،می تواند این چنین معلومات را الی ضرب االجل تصریح شده در فقرۀ ( )4این ماده ،تجدید نماید.
( )2اداره حمایت از تجارت درصورت دلیل مؤجه مبتنی بر عدم تبعیض ،میتواند مدت زمان مندرج فقرۀ ( )4و ( )0این ماده
را تمدید نماید .تمدید مذکور تنها به طرف اعطاء شده قابل تطبیق است.
میعاد تکمیل بررسی
مادۀ پنجاه وهفتم:
()4

به استثنای موارد تصریح شده در فقره ( )0این ماده ،بررسی باید در جریان  40ماه از روز آغاز آن ،تکمیل شود.

( )0در موارد استثنامئی مدت زمان مندرج فقرۀ ( )4این ماده ،با تصمیم مؤجه اداره حمایت از تجارت  ،حد اعظم الی  48ماه
تمدید میشؤؤود .تصؤؤمیم و دالیل آن در یک دوسؤؤیۀ عامه به طرفها قبل از انقضؤؤاء میعاد  40ماه اول به طرفین شؤؤریک
میگردد ،و همننان در اطالعیه ها و گزارشات عمومی آینده نیزشامل میشود.
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( )2بررسی با نشر تصمیم ،چه مبنی بر وضع اقدامات ضد سبسایدی نهائی یا لغو پروسه بدون وضع اقدامات ،پایان مییابد.
( )1هرنوع بررسؤؤی باید به طوراتومات درمدت  48ماه ازتاریخ شؤؤروع آن لغو میگردد ،درصؤؤورتیکه اداره حمایت از تجارت ،
درمدت زمان مورد نظر،برنشؤؤریکی ازتصؤؤامیم مندرج فقره ( )2این ماده،اقدام ننموده باشؤؤد،درآن صؤؤورت اداره حمایت از
تجارت بعدازختم مهلت  48ماه،درجریان  42روزکاری اطالعیه مبنی برلغو پروسه رانشرمینماید.این اطالعیه شامل عدم
انتشارتصامیم،خواهد بود.
گزارش واقعیت های اساسی اقدامات افشا (افشا نهائی)
مادۀ پنجاه و هشتم:
بعد از ختم مرحله حقیقت یابی ،بشمول جلسات تخنیکی و شفاهی ویاقبل از ارسال گزارش تخنیکی به اداره حمایت

.4

از تجارت  ،اداره متذکره حقایق ضؤروری تحت بررسؤی که بگمان ایشؤان اسؤاس تصؤمیم مبنی بر اینکه آیا اقدامات
قطعی و ضع گردد یا برر سی را بدون اتخاذ اقدامات (اف شای نهائی) متوقف سازد ،را به بطور کتبی به طرفهای ذیعالقه
ارسال مینماید .توجه خاص به افشا گیری حقایق یا مالحظات متفاوت از افشا گیریِ تصمیم مقدماتی بوده  ،معطوف
گردد .
هرگاه اداره حمایت از تجارت درو ضعیت خاص قادر به اف شای حقایق یا مالحظات خاص در زمان معیین آن نبا شد ، .

.0

اداره  ،مکلف است که بعدام در اسرع وقت آنرا ،افشا نماید.
طرفهای ذیعالقه باید زمان مناسؤؤب برای اظهار  ،پاسؤؤخ به حقایق مربوطه ،دالیل و سؤؤایر مسؤؤایل مربوطه حداقل 42

.2

روزکاری بادرنظر داشت ضرورت موضوع  ،درنظر گیرد .بمنظور ابراز نتیجه نهایی ،یک دوره کوتاه مدت را نیز میتوان،
تعیین نمود .
اداره حمایت از تجارت حقایق ،دالیل و سؤؤایر مسؤؤایل که از جانب طرفهای ذیعالقه در پاسؤؤخ به تصؤؤمیم نهایی مطرح

.1

نموده اند ،مشخص میسازد.
نتیجه نهائی نباید پیش فرضی برای تصمیم که اداره حمایت از تجارت در آینده اتخاذ مینماید ،باشد ،اما هرگاه تصمیم

.2

بر بنیاد حقایق و مالحظات متفاوت باشؤؤد آنرا هرچه زودتر به طرفهای ذیعالقۀ مربوطه افشؤؤا نموده و دالیل یا نظریات
شان را مد نظر گیرد.
گزارش تخنیکی نهایی
مادۀ پنجاه و نهم:
مامورین بررسی (تیم تخنیکی) گزارش تخنیکی نهایی خویش را تهیه نموده و درآن باید تشخیص دهند که شرایط

()4

برای وضع اقدامات دمپنگ مدنظر گرفته شده است .و یا اینکه بررسی بدون در نظر داشت شرایط متوقف میشود.
( )0گزارش باید با توجه به معلومات که در برگیرنده دالیل وشؤؤواهد بدسؤؤت آمده تا پایان مرحله حقیقت یابی و همننان
نظریات که بعد از افشای واقعیت های ضروری بدست می آید ،تهیه میشود.
( )2گزارش نهائی تخنیکی معموالم در جریان  92روز کاری اززمان انتشار تصمیم مقدماتی( تصمیم)به اداره حمایت از تجارت
 ،ارسال میگردد.

تکمیل بررسی
مادۀ شصتم:
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( )4اداره حمایت از تجارت در جریان  2روزکاری بعد از دریافت ت صمیم نهائی بورد حمایت از تجارت ) ،(TDAاطالعیۀ
نهائی (تصمیم) خویش را در جریدۀ  ،ویب سایتهای رسمی دولت یا روزنامههای سرتاسری کشور ،به نشر میرساند.
( )0اطالعیه( ،تصمیم )مندرج فقرۀ ( )4این ماده باید موارد آتی را بیان نماید:
1

محصول وارداتی که تحت بررسی قرار دارد؛

2

با توجه به حفظ و نگهداری معلومات سری و محرم ،درصورت امکان اسمای صادرکنندگان؛

3

کشور یا کشورهای مبداء ویا صادراتی؛

4

سطح عوراض ضد سبسایدی قطعی در صورت موجود یت و یا اینکه بررسی ،بدون وضع اقدامات ضد سبسایدی نهائی
،لغو شده است؛

5

مدت زمان اقدامات نهائی ضد سبسایدی  ،اگرموجود باشد؛

6

آیا اقدامات ضد سبسایدی مؤقت طور مطلق ،اخذ گردید است؛

7

محل یا منابع دریافت آخرین نقل گذارش عامه نهایی .

( )2احکام مندرج این ماده جهت بررسیها در مطابقت به اهداف این قانون درکلیۀ بررسی های الزم ،قابل اعمال می باشد.
( )1اداره حمایت از تجارت نقل از گزارش نهائی را در ظرف  2روز کاری بعد از نشؤؤر اطالعیه مندرج فقرۀ ( )4این ماده،
به تمام طرفهای ذیعالقه ،ارائه مینماید.
( )2هرگاه تعداد صؤؤادرکنندگان یا سؤؤایر طرفین ذیعالقۀ دخیل بطور قابل مالحظه بیشؤؤتر باشؤؤد ،متن کامل گزارش نهائی
صرف به مراجع مربوطۀ کشور یا کشورهای  ،صادرکننده و یا انجمنهای مربوطۀ تجارتی ،ارسال و توزیع گردد.
مقدار محتوا و شکل اقدامات ضد سبسایدی
مادۀ شصت ویکم:
اقدامات نهائی ضد سب سایدی  ،به اندازه منا سب به هر مورد ،بدون تبعیض باالی تمام واردات مح صول تحت برر سی

()4

سبسایدی شده به هر منبع که سبب خساره مادی گردیده  ،وضع میگردد.
( )0به ا ستثنای موارد مندرج دراحکام مربوط به این قانون پیرامون نمونه گیری ،حد سب سایدی انفرادی در پیوند به هر یک
از صادرکنندۀ یا تولیدکنندۀ خارجی مرتبط به محصول تحت بررسی ،تعیین میگردد.
( )2سطح اقدامات نهائی ضد -سبسایدی نمیتواند از حد سبسایدی ایجاد شده ،بیشتر گردد.
( )1اقدامات ضد سبسایدی در موارد ذیل تعیین میشود ،مگر اینکه در قانون طورِ دیگر تصریح شده باشد:
4

برحسب ارزش ،قیمت حداقل یا عوارض مشخص گمرکی.

0

ترکیب از هردو مندرج جز  4این فقره .

2

روش بکارگیری قیمت درمطابقت با احکام این قانون.

( )2مح صول گمرکی ضد سب سایدی  ،به اندازه منا سب به هر مورد ،بدون تبعیض باالی تمام واردات مح صول تحت برر سی
سبسایدی شده وسایر منابع که سبب خساره مادی گردیده وضع میگردد به استثنای منابع یا طرفهای که تعهدات آنها
تحت احکام مندرج این قانون قابل تطبیق نباشد.
( )6تصمیم درمورد وضع اقدامات ضد سبسایدی  ،محصول گمرکی باید برای هر صادرکننده تعیین گردد در صورتیکه این
اقدامات قابل اجرا نباشد فقط کشور صادرکننده مدنظر گرفته میشود. .
( )7تأمین کنندگان که بطور قانونی از سؤؤؤایر تأمین کنندگان متمایز اند یا از لحاظ قانونی از مسؤؤؤؤلین دولتی کشؤؤؤور
صؤؤؤادرکننده متفاوت اند ،میتوانند به منظور تعیین عوارض گمرکی منحیث نهاد واحد درنظر گرفته شؤؤؤوند .برای تحقق
احکام این فقره ،عوامل مانند موجودیت ارتباطات سؤؤاختاری یا تجارتی بین تأمین کنندگان و مسؤؤولین دولتی یا میان
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تأمین کنندگان ،کنترول یا تأثیرگذاری مادی تو سط م سولین دولتی ،در پیوند به قیمتگذاری و نتیجه گیری ساختار
اقتصادیِ کشورصادرکننده ،درنظر ،گرفته میشود.
( )8احکام خاص ،پیرامون تعریف مفهوم مبدای محصول مورد بررسی میتواند از سوی مسولین افغانستان ،تنظیم گردد.

قاعدۀ عوارض کمتر
مادۀ شصت و دوم:
بدون نقض احکام مندرج مادۀ  ،60این قانون مبلغ یا مقدار انفرادی صؤؤادرکنندۀ مرتبط به عوارض ضؤؤد سؤؤبسؤؤایدی

()4

میتواند کمتر از تفاوت ( حد) سبسایدی انفرادی باشد ،ا در صورتیکه جبران خساره ناشی از صادرات این صادرکننده
به صنعت داخلی افغانی مناسب و با هم مساوی باشد ( تفاوت خساره انفرادی ) .
( )0تفاوت خ ساره انفرا دی هر صادرکننده به طور معمول بر مبنای مبلغی ا ست که در آن قیمت صنعت داخلی افغانی بطور
فرضؤؤی تعیین می شؤؤود عالوه براین قیمت پیش بینی شؤؤده را نیز دربر میگیرد که درآن منفعت معقول تولیدکنندگان
افغانی درعدم موجودیت واردات دمن شده ،درنظر گرفته می شود.
( )2اداره حمایت از تجارت ،غرض تعیین تفاوت خسؤؤؤاره در تطبیق قاعدۀ عوارض کمتر میتواند مقررات اداری ضؤؤؤروری را
تنظیم نماید .

ماهیت عوارض ضد سبسایدی
مادۀ شصت و سوم:
( )7ریاست عمومی گمرکات مکلف است عوارض مؤقت و نهائی ضدسبساید ی را طبق مقدار مشخص شده و دیگر مشخصات از
قبل تعیین شده در تصمیمیکه چنین عوارض را تحمیل نموده جمع آوری نماید .عوارض ضد سبسایدی مجزا از محصول گمرکی،
مالیاتی و سایر مصارفی که معمو مال باالی واردات وضع شده ،اخذ میگردد.
()2احکام خاص بخصوص ،در مورد تعریف از مفهوم مبدأ میتواند در مطابقت با این قانون در هنگام اتخاذ تصمیم راجع به وضع
عوارض ضد سبسایدی مؤقت و یا نهائی ،منظور گردد.

شرایط وضع اقدامات نهائی ضد سبسایدی
مادۀ شصت و چهارم:
( )4اقدامات نهایی ضد سبسایدی بعد از تکمیل شرایط ذیل ،وضع میگردد:
 .aدر صورت که بررسی طبق قانون آغاز و اطالعیه عامه در مورد آن صادر گردیده باشد؛

 .bمدت زمان الزم به تمامی طرفها جهت ارائه معلومات ،برر سیها ،نظریات واقعی وقانونی مطابق احکام این قانون ،داده
شود؛

 .cحقایق و دالیل ضروری که در ا صدار ت صمیم نهائی مورد نظر گرفته می شود به تمامی طرفها ذیعالقه ار سال و فر صت
الزم جهت ابرازنظر ،داده میشود.

میعاد
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مادۀ شصت و پنجم:
( )7اقدامات ضد سبسایدی عوارض گمرکی یاتعهد تا زمانیکه به اندازه ضرورت در مقابل سبسایدی دهی که سبب خساره
میشود وضع میگردد.
( )2در صورتیکه ،اقدامات نهائی ضد سبسایدی میتواند برای مدت زمانی اعظمی یعنی  5سال بعد از وضع آن ،یا برای  5سال
بعد از اخرین بررسی که سبسایدی علت و خساره شامل آن میشود ،تطبیق گردد.
( )9مدت زمانیکه در آن تطبیق اقدامات مؤقت ضد سبسایدی نافذ باشد ،شامل میعاد مندرج فقرۀ ( )2این ماده نمیشود.
جمع آوری مجدد موقت مقررات ضد سبسایدی
مادۀ شصت و هشتم:
هرگاه اقدامات مؤقت ضد سب سایدی تطبیق و یافته های نهائی موجودیت سب سایدی و خ ساره را ن شان دهد ،بورد

.4

حمایت از تجارت ) (TDAبا پیشنهاد اداره حمایت از تجارت در مورد جمع آوری مطلق عوارض مؤقت ضد سبسایدی
 ،تصمیم اتخاذ مینماید.
.0

بمنظورتحقق اهداف این ماده ،خ ساره نباید باعث تاخیر در ایجاد صنعت داخلیِ افغانی و یا هم تحدید برای خ ساره
مادی باشد  ،مگر اینکه تثبیت گردد که درصورت عدم اقدامات موقت این امر به خساره های مادی قابل تبدیل باشد .

.2

درتمام موارد دیگر که شؤؤؤامل چنین تهدید وتاخیر میگردد  ،مقدار عوارض موقت قابل بازپرداخت و عوارض نهایی
میتواند از تاریخی که تصمیم نهایی مبنی بر موجودیت تهدید بمنظور جلوگیری از خساره مادی قابل وضع می باشد.

.1

هرگاه عوارض نهائی ضد سبسایدی بیشتر از مؤقتی باشد ،تفاوت محاسبه نمیشود.

.2

هرگاه عوارض نهائی ضد سب سایدی کمتر از مؤقتی با شد ،مقدار ا ضافی قابل بازپرداخت بوده و اوراق بهادار طور سریع
صادر میگردد.

.6

هرگاه تصؤمیم نهایی طور تصؤریح گردد که به موجودیت عدم سؤبسؤایدی ویا عدم خسؤاره داللت نماید  ،عوارض ضؤد
سبسایدی موقت قابل تائید ویا تصدیق نبوده ومقدار جمع آوری شده قابل بازپرداخت بوده ویا واوراق بهادار به طورسریع
صادر میگردد.

تطبیق عوارض ضد سبسایدی ماقبل
مادۀ شصت و هفتم:
( )4اقدامات مؤقت و عوارض ضد سبسایدی فقط باالی محصوالت که بعد از اتخاذ تصمیم  ،بمنظور مصرف یا وارد مارکیت
افغانستان می شوند ،تطبیق میگردد.
( )0طبق حکم فقرۀ ( )2این ماده هیچ عوارض ضؤؤد سؤؤبسؤؤایدی بماقبل ،باالی محصؤؤوالت داخل شؤؤده به بازار کشؤؤور جهت
استهالک قبل از تاریخ آغاز بررسی وضع ،نمیگردد.
( )2عوارض نهائی ضد سب سایدی باالی مح صوالت که به منظور ا ستهالک بی شتر از  92روزکاری قبل از تاریخ درخوا ست
اقدامات موقت وارد شده باشد بعد از آغاز بررسی قابل تطبیق می باشد .
( )1عوارض نهائی ضد سبسایدی مندرج حکم فقره ( )4این ماده در صورت تکمیل شرایط ذیل تطبیق میگردد:
 1در صورتیکه واردات راجستر شده باشند؛
2

موجودیت تاریخنه یا سؤؤابقه سؤؤبسؤؤایدی که منجربه خسؤؤاره شؤؤده باشؤؤد و وارد کنند می بائیسؤؤت از عملکرد
سبسایدی صادرکننده که منجر به خساره گردیده  ،آگاهی داشته باشد .
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3

هرگاه عامل خساره ،محصول وارداتی سبسایدی شدۀ باشد که از لحاظ زمانی ،مقدار ،حجم ،سایر شرایط و حاالت
مانند ساخت سریع  ،موجودی اموال برای محصول وارداتی  ،ویا احتماالمتاثیرات اصالحی در مورد تطبیق عوارض
نهایی سبسایدی را شدیدام ،آسیب رساند.

4

به وارد کنندگان مربوطه فرصت الزم جهت ارایۀ نظر داده شده باشد.

هرگاه درموارد نقض  ،تخطی و سرپینی از تعهدات ،اقدامات سریع طوری صورت گیرد که ممکن اقدام فوری متشکل از اقدامات
موقت را با استفاده از معلومات دست داشته درمطابقت به احکام این قانون اتخاذ گردد .درچنین موارد  ،عوارض نهایی باالی
محصوالت وارد شده بمنظور مصرف تا  92روزکاری قبل از تاریخ درخواست اقدامات موقت قابل وضع می باشد .به استثنای
اینکه ارزیابی دررابطه به واردات که قبل از نقض  ،تخطی یا سرپینی از تعهدات صورت نگرفته باشد.
تعلیق عوارض ضد سبسایدی
مادۀ شصت وهشتم:
()4

بمنظور حفظ منافع عامه ،اقدامات ضد سب سایدی که طبق احکام این قانون و ضع گردیده ،در نتیجه ت صمیم اداره به
پیشنهاد اداره حمایت از تجارت برای مدت دوازده ماه  ،تعلیق شده میتواند.

( )0اقدامات ذیل قابل تعلیق میباشد:
4

شرایط مارکیت موقتام طوری تغییر یافته با شد که تعلیق سبب بازگ شت خ ساره مادی ن شود ویا صنعت داخلی
افغانی موقتاٌ قابلیت تولید وعرضه محصول مشابه رانداشته باشد.

0
()2

فرصت الزم ،جهت مالحظه و ارایۀ نظر برای صنعت داخلی افغانی ،داده شود.

اداره حمایت از تجارت  ،باید به طور منظم تعلیق را براساس معلومات درخواست شده از جانب طرفهای ذیعالقه بشمول
صادرکننده گان ،واردکنندگان ،استفاده کنندگان افغانی و تولیدکنندگان داخلی  ،تنظیم نماید .

با توجه به پیشنهاد اداره حمایت از تجارت  ،ادارۀ هر زمان میتواند اقدامات را دوباره وضع نماید  ،مشروط بر اینکه دلیل تعلیق
،مؤجه نباشد
ثبت واردات
ماده شصت و نهم:
( )4بورد حمایت از تجارت میتواند بعد از دریافت اطالع رسؤؤؤمی از سؤؤؤوی اداره حمایت از تجارت  ،در زمان مقتضؤؤؤی
م سئولین گمرکات افغان ستان را هدایت دهد تا اقدامات الزم برای ثبت واردات مح صول مدنظر را اتخاذ نمایند ،تا بعد
از تاریخ ثبت ،اقدامات در برابر این واردات عملی گردد ،واردات محصؤؤول ثبت شؤؤده توسؤؤط گمرکات زمانی صؤؤورت
میگیرد که وارد کننده پیشؤؤنهاد ازطرف صؤؤنعت داخلی افغانی ،که دارای شؤؤواهد کافی برای توجیه همنو یک اقدام
دارد ،را باخود داشته باشد.
( )0ثبت واردات بر ا ساس ،ت صمیم که هدف اقدام ودر صورت لزوم  ،مقدار پی شبینی شده م سولیت احتمالی اینده را
مشخص نماید .تنظیم میگردد.
( )2واردات که مدت بیشتر از  9ماه در برمیگیرند  ،قابل ثبت نمی باشد.

اصول عمومی تعهدات قیمت
ماده هفتاد ام:
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 .4اجراآت میتواند بدون و ضع اقدامات مؤقت یا عوارض ضد سب سایدی هنگام دریافت و پذیرش تعهدات داوطلبانه از سوی
صؤادرکننده گان یا تولیدکننده گان خارجی برای اصؤالح قیمت های آن یا برای توقف صؤادرات به افغانسؤتان تحت قیمت
های سب سایدی شده طوری که اداره حمایت از تجارت متیقن گردد که تأثیرات زیانآور سب سایدی محو گردیده ا ست.
افزایش قیمت ها تحت چنین تعهدات نمی تواند باالتر ازحد الزم برای ازبین بردن تفاوت سبسایدی یا خساره باشد.
 .0تعهدات قیمت از صؤؤؤادر کننده گان یا تولید کننده گان خارجی مطالبه یا پذیرفته نمیشؤؤؤود ،مگر اینکه یک تعهد موقتی
مثبت سبسایدی و خساره ناشی از همنو واردات سبسایدی شده صورت گیرد.
 .2اداره حمایت از تجارت  ،میتواند برای صادر کننده گان یا تولید کننده گان خارجی یک تعهد قیمت را پی شنهاد نماید؛ اما
هیچ صادر کننده یا تولید کننده خارجی مکلف به انجام چنین تعهدی نمی باشد .
 .1در صؤؤورتیکه که صؤؤادرکنند ه گان یا تولید کنند ه گان خارجی نخواهند تعهدات برای قیمت ویا دعوت نامه برای قیمت
را قبول نمایند چنین برخورد به هیچ وجه نباید نقض یا تخطی تلقی گردد
.2

اماهرگاه تثبیت گردد که تهدید خساره به احتمال بیشتر ناشی از ادامه واردات سبسایدی شده باشد .

 .6هرگونه تعهد برای قیمت توسؤؤط صؤؤادر کننده یا تولید کننده خارجی بطور کتبی حاوی یک نقل از نسؤؤخه غیرمحرمانهای
آن ضمیمه ،باشد.

پذیرش و رد تعهدات
ماده هفتادو یکم:
( )7اداره حمایت از تجارت مکلف به در نظر گرفتن نظریات صنعت داخلی افغانی در تصمیم گیری خویش مبنی بر پذیرش
قیمت تعهد شده و عدم افشا معلومات میباشد.
( )2با توجه به پیشؤؤنهاد اداره حمایت از تجارت  ،بورد حمایت از تجارت  ،میتواند پیشؤؤنهاد تعهد را بپذیرد در صؤؤورتیکه
دریابدکه با ارایه پذیرش و ورسیده گی به آن سبسایدی زیان آور باالی مارکیت افغانی قابل رفع می باشدواین تصمیم
در گزارش نهایی منعکس گردد.
( )9با توجه به تعداد صؤؤؤادر کننده گان واقعی یا احتمالی یا تولید کنند گان خارجی بیش از حد یا بنابر دالیل دیگر از
جمله پالیسؤؤؤی عمومی تجارتی ،تعهدات پیشؤؤؤنهادی که ضؤؤؤرورت پذیرفتن آن الزمی نبوده و پذیرش آن غیر عملی
باشدقابل پذیرش نمی باشد
( )4درصؤؤورتیکه تاثیرات زیان بار موجود ،سؤؤبسؤؤایدی را رفع ننماید ویا در زمان معیین رعایت نگردد ،پیشؤؤنهادات قیمت
تعهد شده مسترد میگردد.
( )5هرگاه از جانب طرف تعهد کننده پیشؤؤنهاد ارایه ،ولی مسؤؤترد گردد ،دالیل رد همزمان با فرصؤؤت ارایه نظر برای طرف
پیشکش کننده فراهم و علت رد درگذارش نهایی،توضیح گردد .
( )6ادار ه حمایت از تجارت میتواند هریک از صادر کننده گان یا تولید کننده گان خارجی که تعهد آن پذیرفته شده با شد
را مکلف سؤؤؤازد تا معلومات مرتبط با انجام همنو تعهد را بطور دورانی فراهم نماید و تائید اطالعات مربوطه را میسؤؤؤر
سازد .عدم سازگاری با همنو شرایط بمثابه نقض تعهد پنداشته می شود .
تداوم بررسی
ماده هفتاد و دوم:
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()7در صورت پذیرش تعهدبررسی سبسایدی و خسارات در زمینه بطور عادی تکمیل میگردد .در همنو یک حالت ،اگر هیچ
تصمیم نهایی در مورد سبسایدی ،خساره یا روابط اتفاقی در ارتباط به صادر کننده یا تولید کننده خارجی صورت نگیرد ،تعهد
بال فاصله انقضاء میابد.
( )2در مورد سبسایدی ،خساره و روابط اتفاقی یک تصمیم مثبت و قطعی اتخاذ گرددو تعهد طبق شرایط آن و احکام این قانون
تطبیق میگردد.
عدم رعایت سازگاری بامطالبه
ماده هفتاد و سوم:
( )7طرف ها یا نهاد های ذیعالقه که دارای صالحیت اجرائیوی کشوراند ،میتوانند معلومات حاوی مدارک مشهود در مورد نقض
را فراهم نمایند و میتواند انصراف از این قیمت تعهدشده را درخواست نمایند.
()2ارزیابی بعدی در مورد نقض یا تخطی قابل توجه از قیمت مطالبه شده بطور عادی طی  4ماه تکمیل میگردد ،اما این ارزیابی
بعد از ارائه درخواستی اثبات شده توسط طرف ذیعالقه که به آن در فقره(  ) 7این ماده اشاره گردیده ،بیشتر از  6ماه را
دربرنمیگیرد.
( )9اداره حمایت از تجارت میتواند برای نظارت از تعهدات از نهاد های ذیصؤؤالح اجرائیوی افغانسؤؤتان خواسؤؤتار؛ همکاری
گردد.
( )4در صؤورت نقض آشؤکار و قابل توجه یا تخطی از تعهد قیمت ،اداره حمایت از تجارت میتواند پیشؤنهاد صؤرف نظر از
پذیرش تعهد را که در ان بورد حمایت از تجارت میتواند بدون تأخیر ،عوارض مؤقتی ضؤؤؤد سؤؤؤبسؤؤؤایدی را منظور یا
پی شنهاد نماید تا اداره حمایت از تجارت عوارض قطعی ضد سب سایدی را برا ساس معلومات دقیق مطابق احکام مندرج
این قانون ،وضع نماید.
( )5اداره حمایت از تجارت  ،باید بدون تبعیض پیرامون اتخاذ اقدامات سریع ،صادرکننده یا تولید کنندۀ خارجی را مطلع
نماید ،به شرطیکه مالحظه گردد نقض یا تخطی قابل توجه از تعهد صورت گرفته وبرای طرف مربوطه فر صت ابرازنظر
را مساعد سازد
()6

نقض قابل توجه یا تخطی از تعهد در عدم مطابقت صادر کننده یا تولید کننده خارجی به شرایط و ضوابط تعهدات
قیمت ،بیش ازحد ( ،کمترین ) باشد ،صورت میگیرد

انصراف از مطالبه
ماده هفتاد و چهارم:
( )7هر یک ازطرفهای ذیعالقهای که قیمت پیشؤؤؤنهادی برای تعهد ارائه نموده اند ،میتوانند از همنو تعهد با ارائه اطالعیه
کتبی به اداره حمایت از تجارت در هر مرحله ،قبل از پذیرش پیشؤؤنهاد یا در جریان طی مراحل درخواسؤؤت ،انصؤؤراف
نمایند.
( )2اداره حمایت از تجارت میتواند برای ادارۀ ،پیشؤؤنهاد انصؤؤراف از پذیرش یک تعهد ،مبنی برعدم موجودیت دالیل موجه ،
ارائه نماید.
( )9هرگاه ان صراف از تعهد صورت گرفته با شد ،این ان صراف عوارض ضد سب سایدی باید برابر با سب سایدی بوده ویا تفاوت
خساره حاصله دررابطه به طرف ( کشور صادرکننده) برای دوره اعتبار دهی اقدامات ضد سبسایدی باقی خواهد ماند.
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()4متقاضی نیز معلوماتی را ارائه نماید که در مورد برنامه مربوطه سبسایدی موجود باشد .در این رابطه متقاضی مکلف به ارائه
یک محاسبه مناسب در مورد اندازه یا محدوده هر سبسایدی مربوطه و تفاوت مجموعی سبسایدی به اداره میباشد.
( )5ادعای غیرقابل اثبات توسط شواهد ،در مطابقت با مقررات این ماده کافی نمیباشد.

فصل پنجم
بررسیها و بازپرداخت
بررسی و بازپرداخت
ماده هفتاد و پنجم:
( )7بدون درخواست های بازپرداخت ،به محض دریافت درخواست درست و مستند بررسی ،کشور ذیدخل در مورد بررسی های
احتمالی آگاه ساخته میشود.
( )2احکام مندرج این قانون دراجرای طرزالعمل ها ،انجام تحقیقات  ،حقوق طرفها  ،ارزیابی شواهد ،ا ستدالل و ت صامیم ،باالی
این فصل قابل تطبیق بوده ،مگر اینکه دراین قانون طوردیگری تصریح گردیده باشد.
( )9تمام برر سی های بازپرداخت و تحقیقات ضد سب سایدی نه تنها از سب سایدی دریافت شده در تحقیق ا صلی ،بلکه از تمام
روش های جدید سبسایدی در کشور مربوطه را دربر میگیرد .
( )4اقدامات ضد سب سایدی باید تنها به اندازه الزم و تا زمانی برای مجادله با سب سایدی که سبب خ ساره ر ساندن به صنعت
داخلی افغانی نگردد  ،باقی می ماند .
( )5اداره حمایت از تجارت ضرورت و ضع مداوم اقداماتی را در صورتیکه ت ضمین شده با شد ،به ابتکار خویش ،یا م شروط بر
گذشت یک دوره مناسب زمانی از وضع اقدامات صریح ضد سبسایدی  ،به درخواست یکی از طرف های ذینفع که معلومات
مثبت اثبات کننده ضروری راارائه نماید ،بررسی مینماید.
( )6طرفهای ذیعالقه میتوانند از اداره حمایت از تجارت تقا ضا ی برر سی ،و ضع دوامدار اقدامات جبران سب سایدی و احتمال
تداوم یا وقوع خساره را در صورت حذف یا تغییر اقدامات ،نمایند.
( )1هرگاه در نتیجه برر سی طبق احکام مندرج این ماده ،اداره حمایت از تجارت م شخص نماید که اقدامات ضد سب سایدی
بیشتر از این ضمانت شده نبوده ،این اقدام بصورت فوری ،قطع میگردد.
()8

درصؤؤورتیکه کشؤؤور یا کشؤؤور های مبدأ ذیدخل صؤؤادر کننده در مورد درخواسؤؤت بررسؤؤی نماید ،به محض دریافت

درخواسؤؤت مسؤؤتند و درسؤؤت بررسؤؤی آغاز وبه کشؤؤورهای متذکره اطالع داده میشؤؤود؛ یا به ابتکار اداره حمایت از تجارت
بررسی در زمینه در نظر گرفته میشود.

آغاز بررسی درخواستی هاو بازنگری ها ی بازپرداخت
ماده هفتاد و ششم:
()7بازنگری و بررسی های بازپرداخت در جریان  45روز کاری بعد از دریافت درخواستی درست آغاز میشود.
()2اطالعیه آغاز بررسی ،بالدرنگ بعد از اتخاذ تصمیم مبنی بر شروع بازنگری و بررسی بازپرداخت ،در جریده رسمی ،صفحات
انترنتی رسمی دولت یا روزنامه های ملی نشر میگردد.
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()9هرگاه درخواستی رد شود ،شعبه در جریان  45روز کاری بعد از دریافت درخواستی ،دالیل آن را طور کتبی به درخواست
کننده ارائه مینماید.
معلومات ضروری
مادۀ هفتاد و هفتم:
( )7در اطالعیه عامه اغازین طرف های ذیعالقه ،به شریک ساختن نظریات و شواهد شان دعوت میگردند.
( )2اداره حمایت از تجارت  ،درصورت لزوم ،طرفهای ذیعالقه را از معلومات که برای تحلیل و تصمیم اداره حمایت از تجارت
ضروری پنداشته می شود ،آگاه ساخته .وبه طرفهای ذیعالقه شناخته شده پرسشنامه غرض تکمیل وارایه معلومات مربوط به
بررسی ها ارایه مینماید )9( .طرف های ذیعالقه در  91روز کاری بعد از دریافت اطالعیه یا پرسشنامه ،برای ارایه اسناد حقوقی
وقت دارند مگر اینکه طور دیگر تصریح شده باشد.
( )4ارسال اطالعیه بعد از  5روزکاری دریافت شده تلقی میگردد.
( )5طرفهای ذیعالقه که مستقیمام مطلع نگردیده اند بعد از آغازمرحله  41روزکاری مهلت دارند تا معلومات خویش را ارائه نمایند
()6مدت زمان مندرج فقره  5این ماده درصورت امکان با ارائه دلیل مؤجه ،تمدید میشود.
روش تحقیق  ،بررسی و بازپرداخت ها
مادۀ هفتاد و هشتم:
 .4اداره حمایت از تجارت دراجرای بازنگری و برر سی های بازپرداخت از روش برر سی که منتج به اقدامات ضد سب سایدی
نهائی گردید ،استفاده مینماید ،مشروط بر اینکه شرائط اساسام تغییر نکرده باشد.
.0

در صورتیکه ت صمیم برای ایجاد قیمت صادرات مطابق احکام این قانون اتخاذ گردد ،این قیمت بدون ک سر پول از مقدار
عوارض تادیه شده ضد سبسایدی محاسبه میگردد اما هنگامیکه شواهد قطعی بیانگر آن باشد که عوارض مذکور بموقع
خود در قیمت های فروش مجدد و قیمت های فروش بعدی در افغانستان منعکس گردیده است.

.2

بازنگری ها ،برر سی بازپرداخت  ،بدون اتخاذ ت صمیم مقدماتی ،در یک مرحله انجام میگردد ،مگر اینکه دراین قانون طور
دیگر تصریح شده باشد.

.1

در بازنگری و بررسؤؤؤی بازپرداخت ،ضؤؤؤد -خدعه ویا ضؤؤؤد جذب طرفهای ذیعالقه  22روزکاری جهت نظردهی پیرامون
گزارش حقایق ضروری ،خواهند داشت ،مگر اینکه در این قانون طور دیگر حکم نموده باشد.

.2

اقدامات ضد سبسایدی نهایی الی زمانیکه نتیجه بررسی ،بازپرداخت وضد خدعه یا ضد جذب نتیجه گیری نگریده باشد.
قابل تطبیق می باشد ،مگر اینکه این قانون طور دیگر حکم نماید.

.6

هرگاه یک برر سی منق ضی طبق حکم مندرج ماده  86این قانون آغاز گردد  ،و در این در حالتی با شد که برر سی تغییر
حاالت را که مطابق حکم مندرج ماده  91درجریان قرار داشؤؤته باشؤؤد هردو بررسؤؤی بصؤؤورت معمول همزمان با ختم
بازنگری تغییر حاالت به پایان میرسد.

گزارش تخنیکی
مادۀ هفتادو نهم:
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()4

مامورین بررسؤؤی گزارش تخنیکی را بر اسؤؤاس گزارش حقایق ضؤؤروری و با نظر داشؤؤت نظریات ارائه شؤؤده طرفهای

ذیعالقه برای اداره حمایت از تجارت تهیه وترتیب می نماید.
مامورین بررسی گزارش تخنیکی خویش را در  62روزکاری قبل از پایان مدت زمان بازنگری و بررسی بازپرداخت به اداره حمایت
از تجارت  ،ارائه مینماید
تصمیم نهایی
مادۀ هشتادم:
()7در صورت تضمین ،اداره به پیشنهاد شعبه میتواندتصامیم ذیل را دررابط به اقدامات اتخاذ نماید:
.7لغو یا دوام آن در خصوص بررسی پایانی (غروبی)
.2لغو ،حفظ یا تعدیل متعاقب بررسی موقت یا بررسی جدید
.9لغو ،دوام یا تعدیل آن درخصوص بررسی عرضه کننده جدید و بررسی مؤقت تداوم یا تمدید آن در خصوص بررسی ضد-خدعه
یا ضد جذب ،صورت میگرد.
()2در صورت بررسی بازپرداخت ،اداره به پیشنهاد شعبه میتواندجهت اعطاء یک بخش یا همه بازپرداخت درخواست شده ،و یا
رد درخواست بازپرداخت تصمیم اتخاذ نماید.
محدوده زمانی برای بررسی ها و بازپرداختها
مادۀ هشتاد و یکم:
()4

بازنگری و بررسؤؤی های بازپرداخت سؤؤریعام پیشؤؤبرده شؤؤده و در جریان  40ماه بعد از آغاز آن ،تکمیل می گردد .مگر

اینکه در این قانون طور دیگری تصریح گردیده باشد.
( )0مدت زمان مندرج فقره ( )4این ماده از تاریخ نشر اطالعیه آغاز بررسی در جریده رسمی ،صفحات رسمی انترنتی دولت
یا روزنامه های ملی الی نشر اطالعیه پایانی در رسانه ها ،محاسبه میشود.
( )2هرگاه بررسی در میعاد متذکره آن تکمیل نگردد ،اقدامات واجراات آتی بعمل می آید:
4

بررسی در موارد ذیل پایان میابد؛
الف – بررسی منقضی شده
ب  -در صورت که بررسی منقضی شده و تغییر حاالت ،همزمان انجام شود؛
ج  -در صورت که برر سی منق ضی وتغییرحاالت برا ساس درخوا ست واردکنندگان،تاجران،م ستهلکین
افغانی ،صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی ودولت ک شورهای صادرکننده یا ک شورمبدأآغاز شده
باشد؛
د  -در صورت درخواست بررسی ازسوی عرضه کننده جدید.

0

هرگاه بررسی بدون تغییر باقی ماند .
الف  -در صورتیکه بررسی تغییر حاالت به درخواست صنعت داخلی افغانی آغاز شده باشد؛
ب  -در حالت بررسی های ضد-خدعه؛
ج  -در حالت بررسی ضد جذب.

انواع بررسی ها
ماده هشتاد و دوم:
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( )7بررسی های ذیل درمطابقت به این قانون میباشد:
7فراخم ساختن بررسی پایانی یا غروبی.
2بررسی عرضه کننده جدید.
9بررسی تغییر حاالت.
4بررسی ضد خدعه.
5بررسی ضد جذب.
.6بررسی بازپرداخت.
1بررسی قضائی.
اطالعیه عامه قبل از انقضای اقدامات
مادۀ هشتاد و سوم:
( )7شعبه از 4الی  6ماه قبل از ختم اقدامات ضد سبسایدی به منظور مطلع ساختن طرفهای ذیعالقه ،اطالعیه عامه را مبنی بر
ختم قریب الوقوع اقدامات درجرید رسمی صفحات انترنتی دولت یا در روزنامه های ملی نشر مینماید.
()2بخاطر جلوگیری از جمع آوری عوارض بعد از ختم اقدامات ازانقضاء،اینده اقدامات اداره گمرک افغانستان نیز درآیندمطلع
میگردد.
()9صنعت داخلی افغانی میتواند درخواست ارزیابی پایانی را مبنی برتداوم عوارض موجود ()9ماه قبل از انقضاء اقدامات ضد
سبسایدی تقاضا نماید.

آغاز بررسی پایانی/انقضا
ماده هشتاد و چهارم:
()7

هرگاه درخواست بررسی انقضا شامل شواهد مقدماتی کافی باشد که منقضی شدن این اقدامات احتماالم منجر به ادامه

یا تکرار سب سایدی وخ ساره گردد دراین صورت برر سی انق ضا باید آغاز گردد.چنین احتمال ممکن ا ست با شواهد از ادامه
سبسایدی وخساره یا شواهد مبنی بر اینکه حذف خساره بطور جزئی یا تنها به دلیل موجودیت اقدامات یا شواهد مبنی بر
اینکه شرایط صادرکننده گان یا شرایط مارکیت طوری است که آنها احتمال سبسایدی وخساره بیشتر را نشان میدهد .
()2

درخواست باید الی  0ماه قبل از انقضاء اقدام مربوطه ضد سبسایدی به اداره حمایت از تجارت تسلیم داده شود ،مگر

اینکه تمدید کتبی آن توسط اداره حمایت از تجارت فراهم گردیده باشد.
()9

در صورتیکه شواهد موجوده ناقص باشد ،اداره حمایت از تجارت درخواست را مسترد نموده ویا تقاضای ارائه معلومات

بیشتر از درخواست دهنده را ،مینماید.
()4

اداره حمایت از تجارت میتواند برر سی منق ضی در مورد برر سی امور کاری را در صورتیکه شواهد م شهود کافی در

مورد احتمال تداوم یا وقوع سبسایدی و خساره هنگام انقضاء اقدام در دسترس باشد ،آغاز نماید.
()5

بررسی منقضی قبل از انقضاء اقدام آغاز میگردد؛ در صورت عدم انجام ،بررسی منقضی قابل اجراات نمی باشد.

()6

به استثنای حاالت خاص ،اقدامات ضد سبسایدی الی نتیجه بررسی قابل تطبیق ،میباشد.

انجام بررسی انقضاء
مادۀ هشتاد و پنجم:
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( )7تمام طرفهای ذیعالقه در بررسؤؤی اصؤؤلی وهمننان طرفهای ذیعالقه که در طی درخواسؤؤت مشؤؤخص شؤؤده،بصؤؤورت
مستقیم از بررسی انقضاء ،مطلع میگردد.
( )2تمام طرفهای ذیعالقه میتواند الی  42روز کاری بعد از دریافت حقایق ضؤؤؤروری ،درخواسؤؤؤت جلسؤؤؤات تخنیکی و
استماعیه شفاهی نماید .چنین جلسات و استماعیه ها نمیتواند الی 22روز کاری  ،پس از دریافت حقایق ضروری ،تدویر
یابد.
( )9تمام طرفهای ذیعالقه مدت  22روزکاری جهت ارایه نظر پیرامون گزارش حقایق ضروری دارد.
( )4اداره که بر اساس پیشنهاد اداره حمایت از تجارت عمل میکند ،موارد آتی را مشخص میسازد:
 1اقدامات ضد سب سایدی نهائی میتواند الی  2سال از تاریخ انق ضاء عوارض ا صلی ،تمدید گردد ،مگردر صورتیکه
تداوم یا تکرار خساره یا واردات سبسایدی شده موجود باشد؛
2

روند بررسی بدون تمدید اقدامات ضد سبسایدی  ،به دالیل آتی ،لغوه میگردد :
الف  -اگر احتمال دوام یا تکرار خساره یا واردات سبسایدی شده یا هر دو نباشد؛
ب  -در صورت انصراف از درخواست و دالیل مبنی بر عدم موجودیت منافع عامه که تکمیل بررسی را مؤجه
سازد؛
ج – صنعت داخلی افغانی معلوماتی را که نیاز به ارزیابی احتمال وقوع تداوم ،عواقب سب سایدی یا خ ساره
ناشی ازنتیجه هردوی آنها را ارایه ننماید .

( )5هرگاه تصمیم مبنی بر عدم تمدید اقدامات ضد سبسایدی اتخاذ شود ولی بررسی منقضی آغاز نگردیده باشد  .اقدامات
باید به اثر انصراف بتاریخ که آنرا لغو نموده است ،عملی گردد.
( )6هیچ یک از احکام مندرج در این ف صل مانع درخوا ست طرفهای ذیعالقه مبنی بر برر سی تغییرحاالت که همزمان به
بررسی انقضاء صورت گیرد ،نمیشود.
( )1تقاضا برای چنین بررسی ها همزمان میتواند ،طبق میعاد مندرج فقره ( )0ماده ( )86این قانون ،صورت گیرد.
بررسی عرضه کننده جدید
مادۀ هشتاد و ششم:
( )7هر واردکننده که واردات اش تحت عوارض نهائی ضد سبسایدی قرارگیرد ،مشروط بر اثبات موارد ذیل میتواند درخواست
بازنگری عرضه کننده جدید نماید:
-7در جریان بررسی ضد سبسایدی ،محصول تحت بررسی را صادر نکرده باشد.
-2وابستگی به هیچ یکی از صادر کننده یا تولیدکننده خارجی که در جریان بررسی اصلی ،صادرات داشته و تحت اقدامات ضد
سبسایدی است ،نباشد.

آغاز بررسی عرضه کننده جدید
مادۀ هشتاد و هفتم:
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()7بررسی عرضه کننده جدید بعد از ارائه درخواستی کتبی توسط صادرکننده یا تولیدکننده خارجی که دارای شواهد کافی
مبنی بر موارد ذیل باشد ،آغاز میگردد:
 -7درخواست کننده تابع عوارض اقدامات نهائی ضد سبسایدی باشد.
-2درخواست کننده به دالیل غیر از عدم همکاری در بررسی ابتدائی ارزیابی نشد باشد.
 -9درصورتیکه تفاوت واقعی خساره یا اعطای سبسایدی که باالی درخواست کننده وضع گردیده است کمتر از عوارض ضد
سبسایدی تطبیق گردیده باشد.
()2با درنظر داشت شرائط مندرج حکم فقره ( )7این ماده ،بررسی عرضه کننده جدید در جریان  9ماه بعد از دریافت درخواستی
آغاز میگردد.
تعلیق عوارض ضد سبسایدی دربررسی عرضه کننده جدید
مادۀ هشتاد و هشتم:
( )7با تصمیم اداره حمایت از تجارت ،مبنی بر آغاز بررسی عرضه کننده جدید ،جمع آوری عوارض ضد سبسایدی از واردات
درخواست کننده به حالت تعلیق درآمده و عوارض مؤقت به سطح معادل آن وضع میگردد.
( )2بهینگونه عوارض ضد دمپنک درمورد واردات از چنین صادرکنند گان یا تولید کنندگان خارجی که در جریان دوره بررسی
عرضه کنندۀ جدید صورت نگرفته است ،وضع نمیگردد .مگر اداره حمایت از تجارت میتواند از ارزیابی خودداری و تضمینات
مطالبه نماید درصورتیکه چنین بازنگری منتج به تعیین سبسایدی در خصوص چنین تولیدکنندگان یا صادرکنندگان شود،
میتواند عوارض ضد سبسایدی را طبق معمول  ،از تاریخ آغاز بررسی وضع نماید.
()9هرگاه اثبات گردد که درخواست کننده ای سبسایدی را دریافت میکند ،عوارض نهائی ضد سبسایدی از تاریخ آغاز بررسی
بطور عطف به ماقبل از تاریخ ارزیابی عرضه کننده جدید تطبیق میگردد.
تکمیل بررسی عرضه کننده جدید
مادۀ هشتاد و نهم:
()7بر اساس گزارش تخنیکی مامورین بررسی ،شعبه مبنی بر حفظ ،لغو یا تعدیل عوراض ضد سبسایدی و یا پذیرش ،کاهش
قیمت ،تصمیم اتخاذ مینمایند.
( )2بورد حمایت از تجارت بر اساس پیشنهاد شعبه تصمیم نهائی خویش را اتخاذ مینماید.
محدودیت زمانی
مادۀ نودم:
( )7ارزیابی عرضه کننده جدید طبق معمول در جریان  781روز کاری بعد از تاریخ آغاز آن تکمیل میگردد.
()2ارزیابی تا  61روزکاری دیگر تمدید میگردد ،مشروط بر اینکه توجیه آن موجود و در گزارش نهائی اداره واضحآ تشریح شود.

اصول عمومی درمورد شرایط تغیر بررسی (مؤقت )
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مادۀ نود و یکم:
( )4بررسؤؤی موقت به منظور تثبیت تغییر در حاالت  ،درصؤؤورتیکه درخواسؤؤت حاوی شؤؤواهدومدارک کافی مبنی برداوم
وضع اقدامات ضد سبسایدی برای جبران سبسایدی الزم نباشد ویا اینکه دوام یا خساره درصورت بروز مجدد خساره در
حذف و تغییر اقدامات غیر محتمل باشؤؤد یا اینکه اقدامات موجود دربرابر سؤؤبسؤؤایدی که باعث خسؤؤاره می گردد ،کافی
نمی باشد .
( )0برعالوه انجام بررسؤؤؤی مندرج فقره ( )4این ماده ،اداره حمایت از تجارت ،مشؤؤؤخص می نماید که آیا حاالت مربوط به
سب سایدی  ،خ ساره و اتالف در حد قابل مالحظه تغییر کرده ،یا اینکه اقدامات موجود باعث د ست یابی به نتایج متوقعه
در ر ا ستای رفع خ سارات وارده قبلی شده یا خیر .در همه این موارد ،تمام ا سناد و شواهد مربوطه در ت صمیم نهایی در
نظر گرفته می شود.
( )2تغییر درحالت باید ،دایمی پایدار بوده و شامل نوسانات وابسته به مارکیت ،نباشد.
( )1بررسی مؤقت حد اقل بعداز یک سال پس از تطبیق یا بررسی تدبیر ضد سبسایدی نهائی ،آغاز شود.
( )2در حاالت اسؤؤتثناءم ،بررسؤؤی قبل از ختم میعاد مندرج فقره ( )1این ماده آغاز میگردد ،مشؤؤروط بر اینکه دلیل مؤجه ،
موجود باشد.

آغاز بررسی مؤقت تغییر حاالت
مادۀ نود و دوم:
( )4درخواست از جانب طرفهای ذیعالقه بصورت کتبی ارایه وباید دارای شواهد الزم درموارد ذیل باشد :
 .aدرصؤؤورتیکه ادامه اقدامات ضؤؤد سؤؤبسؤؤایدی جهت جبران سؤؤبسؤؤایدی یا خسؤؤاره دیگر ضؤؤروری نبوده و یا بیشؤؤتر از
سبسایدی واقعی یا تفاوت در خساره باشد.
 .bسطح اقدامات ضد سبسایدی برای رسیده گی به خساره ناشی ازواردات سبسایدی شده کافی نباشد
 .cدرصؤؤؤورت حذف یا تغییر اقدام ،خسؤؤؤاره متذکره به احتمال زیاد ادامه پیدا نخواهد کرد ویا مجددام به وقوع نخواهد
پیوست.
( )0هرگاه شواهد کافی موجود نباشد ،اداره حمایت از تجارت باید درخواستی را ،رد مینماید.
()2

اداره حمایت از تجارت  ،در صورت دا شتن شواهد کافی مبنی بر هریک از مو ضوعات مندرج فقره ( )4این ماده ،میتواند
بررسی را با لزوم دید خویش ،آغاز نماید.

تکمیل بررسی مؤقت در تغییر حاالت
مادۀ نود و سوم:
( )4بر اسؤؤاس گزارش تخنیکی مامورین بررسؤؤی (تیم بررسؤؤی) ،اداره حمایت از تجارت باید تصؤؤمیم مبنی بر داوم ،لغو یا
تعدیل اقدامات ضد سبسایدی ،اتخاذ نماید.
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( )0بورد حمایت از تجارت  ،تصمیم نهائی خویش را بر اساس پیشنهاد اداره حمایت از تجارت اتخاذ مینماید.
( )2هرگاه اقدامات برای صادر کننده گان انفرادی لغو گردد این صادر کننده تابع برر سی بوده و ممکن ،ب صورت خودکار،
در هر بازنگری بعدی که مطابق این قانون در مورد آن کشؤؤور صؤؤورت می گیرد ،مورد بررسؤؤی مجدد قرار گیرد .اما این
اقدامات شامل تمام کشورهای صادر کننده یا کشور های مبداء ویا صادرکننده اصلی نمی باشد.

اصول عمومی بررسی ضد خدعه
مادۀ نود و چهارم:
( )4عوارض ضد سب سایدی که مطابق احکام مندرج این قانون و ضع می گردد ،باالی واردات مح صوالت م شابه از سایر
ک شور های ثالث ،بدون اندک تعدیل ،یا با اندک تعدیل شدۀ مح صوالت م شابه از ک شور صادر کننده یا ک شور مبداء تحت
نظر گرفته می شود .ویا بخش از ان درزمانی خدعه تابع اقدامات،درحال اجرا باشد میتواند قابل تطبیق باشد.
( )0خدعه باید به معنی تغییردرنوعیت تجارت ،بین افغان ستان و ک شورهای ثالث یا بین و شرکت های انفرادی ک شوری که
درمعرض اقدامات ضد سبسایدی وافغانستان واقع گردیده باشد .به شرط اینکه پروسه یا عملی که دررابطه به آن هینگونه
تو ضیح به جز ازو ضع اقدامات عوارض ضد سب سایدی موجود نبوده و شواهد مبنی برخ ساره قابل ا صالح عوارض ضد
سبسایدی از لحاظ قیمت یا کمیت محصول مشابه درنظر گرفته شود.
( )2تطبیق عوارض ضد سبسایدی احکام مندرج این قانون ،به موارد ذیل تمدید شده میتواند  ،مشروط بر اینکه اقدامات ضد
خدعه وضع شده ،موجود باشد:
4

به واردات محصول تحت بررسی از کشور های ثالث باوجود تغییر کم؛

0

به واردات محصول با کم تغییر یا بخش آن ،از کشور تابع اقدامات؛

( )1هرگاه دراقدامات نافذه خدعه صورت گیرد ،عملکرد روند تطبیق احکام مندرج این ماده ،در کنار سایر موضوعات ،مشتمل
است بر:
4

تغییر اندک در محصول مورد نظر بمنظور شامل ساختن آن در کود های گمرکی ،معموالم تابع این اقدامات نمی گردد،
مشروط به اینکه این تغییر خصوصیات اساسی محصول را متأثر نسازد؛

0

حمل محصول تابع اقدامات از طریق کشور های ثالث؛

2

تنظیم مجدد تو سط صادرکننده یا تولید کننده گان نوعیت و مجرای فرو شات آنها درک شور به منظور اقدامات الزم
غرض دسؤؤتیابی به محصؤؤوالت خویش از طریق تولید کننده گان با بهره برداری از عوارض انفرادی کمتر نسؤؤبت به
محصوالت مربوطۀ تولید کننده گان که به افغانستان صادرشده باشد .مستفید میگردد

1

حاالت مندرج فقره  ،0این ماده بسته بندی پرزه جات توسط یک عملیات بسته بندی در افغانستان یا کشور ثالث.

( )2عملیات ب سته بندی در افغان ستان یا ک شور ثالث ،در حاالت ذیل چنان پندا شته می شود که اقدامات و ضع شده خدعه
محسوب گردد .
4

عملیات آغاز شؤؤده ،از زمان آغاز یا اندکی قبل از آغاز بررسؤؤی ضؤؤد سؤؤبسؤؤایدی در بخش های مربوطه درکشؤؤور تابع
اقدامات ،افزایش یافته باشد.

0

بخش های که  62فیصؤؤد یا بیشؤؤتر از مجموع ارزش بخش های تولیدات بسؤؤته بندی شؤؤده را تشؤؤکیل میدهد به
استثنای اینکه تحت هیچ شرایط ارزش افزوده شده دربخش های مربوطه درجریان عملیات بسته بندی یا تکمیل که
بیشتر از  02فیصد هزینه تولید را داشته باشد خدعه عملی محسوب نمی گردد.
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2

تاثیرات جبرانی عوارض از نقطه نظر قیمت ها ویا مقادیر محصوالت بسته بندی شده مشابه وشواهد مبنی برموجودیت
سؤؤبسؤؤایدی که در رابطه به ارزش عادی که قبال برای محصؤؤوالت مشؤؤابه بوده ،تنظیم میگردد .یا همسؤؤان ،شؤؤواهد
سبسایدی وجود داشته باشد.

اصول عمومی بررسی ضد جذب ()anti-absorption
ماده نود و پنجم:
.4

هرگاه صنعت داخلی افغانستان یا هر طرف ذیعالقه ،بصورت عادی در خالل دو سال از انفاذ اقدامات ضد سبسایدی ،بعد از
دوره اصؤؤلی بررسؤؤی و قبل یا بعد از وضؤؤع اقدامات ،معلومات کافی ای را ارائه نماید که منعکس کننده کاهش قیمت های
صؤؤادرات باشؤؤد ،یا نشؤؤان دهد که در قیمت فروش مجدد یا قیمت های فروش بعدی محصؤؤوالت وارد شؤؤده درمارکیت
افغانسؤؤتان تغییرات رونما نشؤؤده ،یا تغییرات ناچیز بوده ،اداره حمایت از تجارت بمنظور ارزیابی اینکه آیا اقدامات مربوطه
باالی قیمت های فوق الذکر اثر داشته است یا خیر ،بررسی را می تواند مجددما روی دست گیرد.

 .0اداره حمایت از تجارت می تواند بررسی تحت شرایط احکام مندرج ( )4این قانون  ،مجددما روی دست گیرد.
 .2در جریان بررسؤی مجدد مطابق این احکام این ماده ،برای صؤادر کنندگان ،وارد کنندگان ،تجار ،اسؤتفاده کنندگان افغانی
تولیدات بررسی شده و تولید کنندگان داخلی افغانستان و – در صورت که مناسب باشد – مجتمع های مصرف کنندگان
فرصت داده می شود تا وضعیت مرتبط به قیمت های فروش مجدد و قیمت های فروش بعدی را  ،واضح سازند.
 .1هرگاه اداره حمایت از تجارت به نتیجۀ میرسؤؤد که اقدام مربوطه منتج به تغییرات در چنین قیمت ها شؤؤده اسؤؤت ،پس،
بمنظور رفع خساره وارده قبلی ،قیمت های صادرات سنجش مجدد شده و سبسایدی و/یا حدود خساره ،بخاطر درنظرداشت
قیمت ها مجددام سنجش شدۀ صادرات ،برای بار دوم محاسبه می گردد.
.2

هرگاه چنین پندا شته شود که حکم مندرج فقره  4این ماده کاهش قیمت های صادرات که بعد از دوره برر سی ا صلی و
قبل یا به تعقیب وضع اقدامات ،برآورده می شود ،سبسایدی ویا حدود خساره ،جهت درنظرداشت همنو قیمت های پائین
صادرات مجددام محاسبه می گردد.

 .6درمواردی که برر سی مجدد مطابق به حکم این ماده ن شان دهنده افزایش سب سایدی ویا تفاوت خ ساره شده با شد .تعدیل
اقدامات نافذه بنابر پیشؤؤؤنهاد اداره حمایت از تجارت درمطابقت به احکام این قانون ازطرف بورد حمایت از تجارت ،با توجه
به یافته های جدید قیمت های صادراتی ،تنظیم میگردد.
 .7مبلغ محصول ضد سبسایدی که بتأسی از این ماده وضع شده است ،از دو برابر مبلغ محصول وضع شده ابتدایی بیشتر بوده
نمی تواند.
 .8احکام مندرج این قانون که مرتبط به طرزالعمل مربوطه می باشؤد ،باالی هر بررسؤی مجدد که مطابق حکم این ماده انجام
می شود ،نیزقابل تطبیق می باشد ،مگر اینکه چنین بررسی مجدد به سرعت انجام شده وبطور معمول درجریان شش ماه
از تاریخ آغاز برر سی تکمیل میگردد .در هر حالت ،چنین برر سی های مجدد در تمام موارد باید درظرف  9ماه پس از آغاز
برر سی مجدد تکمیل گردد .هرگاه برر سی مجدد در مدت تعیین شده طبق حکم فقره ( )4این ماده تکمیل نگردیده باید
بدون تغییر با قی میماند
 .9اطالعیه حفظ اقدامات مطابق حکم این ماده  ،در جریده ر سمی ،صفحات ر سمی انترنتی ،و روزنامه های سرتا سری ک شور
به نشر میرسد.
 .42تغییر ادعا شده در ارزش عادی ،تنها زمانی مطابق احکام این ماده در نظر گرفته می شود که معلومات کامل در مورد ارزش
های تعدیل شؤؤده توأم با مدارک مربوطه ،در محدوده زمانی مندرج اطالعیه آغاز بررسؤؤی مجدد در اختیار اداره حمایت از
تجارت گذاشته شود.
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 .44هرگاه یک برر سی ضد جذب شامل ارزیابی مجدد ارزش های عادی با شد ،واردات تا زمان نتایج برر سی مجدد ،تابع ثبت
می گردد.
 .40هرگاه متعاقب آغاز بررسی ضد سبسایدی یا وضع اقدامات ضد سبسایدی بمنظور جذب ضد سبسایدی  ،قیمت صادرات
کاهش می یابد ،عوارض ضد سبسایدی ممکن افزایش یابد.

آغاز ارزیابی ضد خدعه و ضد جذب ()anti-absorption
مادۀ نود و ششم:
()7به استثنامء مواد مندرج حکم فقره ( )2این ماده ،ارزیابی ضد خدعه و ضد جذب ( )anti-absorptionتنها بعد از ارائه
درخواستی مناسبیکه دارای شواهد کافی در رابطه به عوامل مرتبط مندرج در ماده ( )39و ( )34این قانون باشد ،آغاز میشود.
( )2اداره حمایت از تجارت در صورت داشتن معلومات کافی در رابطه به عوامل مرتبط ،میتواندمبنی بر لزوم دیدچنین ارزیابی
را آغاز نماید.
اقدامات مؤقت و تطبیق به ماقبل در بررسی های ضد خدعه و ضد جذب ()anti-absorption
مادۀ نود و هفتم:
 .4اداره حمایت از تجارت الی  62روز بعد از آغاز بررسی ضد خدعه ویا ضد جذب  ،میتواند عوارض ضد سبسایدی مؤقت را،
وضع نماید ،مشروط بر اینکه تصمیم مقدماتی مبنی بر موجودیت خدعه ویا ضد جذب که سبب کاهش تأثیر اقدامات ضد
سبسایدی میشود ،اتخاذ نموده باشد.
.0

عوارض سب سایدی مؤقت ضد خدعه ویا ضد جذب بادرنظردا شت جزء ( )2( ،)0و ( )1فقره ( )1ماده ( )22این قانون الی
مدت  1ماه  ،وضع شده میتواند.

.2

مدت عوارض سبسایدی مؤقت ضد خدعه یا ضد جذب ،قابل تمدید نمی باشد.

.1

در صورت اتخاذ تصمیم نهائی مثبت در رابطه به خدعه یا جذب عوارض نهائی ضد سبسایدی جدید از تاریخ وضع عوارض
اقدامات مؤقت ،تطبیق میگردد.

.2

در حاالت اسؤؤؤتثنائی ،هرگاه تثبیت گردد که واردات بعد از آغاز خدعه یا جذب و قبل از وضؤؤؤع اقدامات مؤقتی ضؤؤؤد
سبسایدی بشکل فوق العاده افزایش یافته ،عوارض نهائی ضد سبسایدی جدید،الی مدت  92روزکاری قبل از وضع عوارض
ضد سبسایدی مؤقت ،بعد از آغاز بررسی ،تطبیق میگردد.

اتمام ارزیابی ضد خدعه یا ضد جذب ()anti-absorption
مادۀ نود و هشتم:
( )4بر اساس گزارش تخنیکی مامورین بررسی ،اداره حمایت از تجارت تصامیم ذیل را اتخاذ مینماید:
4

هرگاه دریابد که خدعه صورت گرفته ،اندازه عوارض ضد سب سایدی "تمام شرکتهای دیگر" مندرج در ت صمیم اداره
حمایت از تجارت را بر واردات بررسی شده ،وضع نماید.
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0

افزایش عوارض ضد سبسایدی  ،در صورت تثبیت جذبی ،یافتن تاثیر عوارض وضع شده؛

2

هرگاه لغو بازنگری ضد خدعه یا ضد جذب تثبیت گردد که عملکردهای خدعه آمیز یا جذبی درست ،تشریح نشده.

( )0هرگاه بررسؤؤی طبق حکم جزء ( )2فقره ( )4این ماده لغو گردد ،عوارض ضؤؤد سؤؤبسؤؤایدی موجود ،دحالت موجود قابل
تطبیق می ماند .

اصول عمومی بررسی های بازپرداخت
مادۀ نود و نهم:
هرگاه وارد کننده نشان دهد که تفاوت سبسایدی یا خساره بر مبنی آن عوارض وضع شده ،ازبین برده شده و یا تا به سطح پائینتر
از عوارض وضع شده کاهش یافته ،میتواند بازپرداخت عوارض ضد سبسایدی را درخواست نماید.

آغاز و انجام بررسی های بازپرداخت
مادۀ صدم:
 .4درخواسؤؤؤت بازپرداخت فقط با شؤؤؤواهد تنها در صؤؤؤورتیکه حاوی معلومات دقیق درمورد مبلغ بازپرداخت عوارض ضؤؤؤد
سب سایدی ادعا شده وتمام ا سناد گمرکی مربوط به محا سبه وپرداخت آن با شد ،مطرح گردیده میتواند  .همننان شواهد
برای دوره مورد نظر مربوط به تفاوت سبسایدی صادر کنند یا تولید کنند ه خارجی که تابع عوارض میباشند را نیز در بر
داشته باشد.
.0

درخواست بازپرداخت نمی تواند قبل از یک سال پس از معرفی اقدامات ضد سبسایدی ارایه گردد .

.2

در صورت عدم شریک ساختن معلومات به وارد کننده ،یا عدم موجودیت اراده صادرکننده یا تولیدکننده خارجی درارایه
و شریک ساختن معلومات به واردکننده؛ درخوا ستیکه باید حاوی اظهارات صادرکننده و تولیدکننده مبنی بر کاهش یا
رفع تفاوت سبسایدی طبق احکام این ماده بوده مستقیمام به اداره حمایت از تجارت  ،شریک گردیده ،باشد.

.1

هرگاه صؤؤادرکننده معلومات مندرج فقره ( )2این ماده را در جریان مدت زمان که از طرف اداره حمایت از تجارت تعیین
شده ارائه ننماید ،بررسی بازپرداخت آغاز نمیشود.

.2

اداره حمایت از تجارت تمام تولیدکنندگان داخلی افغانی را ،در ا سرع وقت که بی شتر از  0روزکاری نبا شد ،با ار سال یک
کاپی اطالعیه آغازین ،مطلع میسازد.

.6

صؤؤؤنعت داخلی افغانی ،بعد از دریافت اطالعیه الی  42روز کاری میتواند نظریات خویش را در رابطه به درخواسؤؤؤت ارایه
نماید.

.7

طرفین ذیعالقه بعد از دریافت اطالعیه الی  42روز کاری میتواند نظریات خویش را پیرامون حقایق ضروری ارایه نمایند.

.8

تصمیم اداره حمایت از تجارت بر اساس گزارش تخنیکی مامورین بررسی ،میباشد.

.9

بورد حمایت از تجارت  ،مبنی بر پیشنهاد اداره حمایت از تجارت  ،تصمیم نهائی خویش را طور ذیل صادرمی نماید:
 -4درموارد ذیل بازپرداخت صورت نمی گیرد .

الف -هرگاه معلومات مقتضی جهت بازنگری اینکه بازپرداخت تا چه حد مؤجه است ،ناتکمیل یا به موقع الزمارائه نشده باشد.
ب  -هرگاه تفاوت سب سایدی قابل و ضع برای صادرکننده یا تولید کننده خارجی درجریان دوره برر سی بی شتر از سطح عوارض
ضد سبسایدی باشد در ان صورت بازپرداخت در مطابقت با آن تقاضا میگردد.
 .aبخش از بازپرداخت بر ا ساس تفاوت بین مقدار عوارض ضد سب سایدی تادیه شده تو سط واردکننده و تفاوت سب سایدی
واقعی که در جریان مدت زمان بررسی برای صادرکننده یا تولیدکننده خارجی تثبیت شده ،صورت گیرد.
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 .bباز پرداخت کامل هنگامی موجه پنداشته می شود که صادرکنند ه یا تولید کنند خارجی دردوره بررسی مرتکب سبسایدی
نشده باشد .
.42

بررسی بازپرداخت معموالم در جریان  482روزکاری ازتاریخ آغاز بررسی صورت می گیرد .درصورت دالیل مؤجه ،بررسی
برا ی یک دور اضافی الی 62روز کاری دیگر ،تمدید شده میتواند.

 .44اداره حمایت از تجارت می تواند در هر زمانی مطابق احکام این قانون ،برر سی مؤقت تغییر حاالت را آغاز نماید ،م شروط
به اینکه معلومات و یافته های این بررسی در موارد توجیع شده و اندازه بازپرداخت ،استفاده گردد.
 .40هرگاه بورد حمایت ازتجارت در نتیجه بررسؤؤؤی (مؤقت) تغییر حاالت عوراض موجوده را کاهش یا لغو نماید ،وارد کننده
بدون ارائه معلومات حکم مندرج فقره ( )0این ماده ،میتواند بازپرداخت عوارض ضد سب سایدی را طبق یافته های اداره ،
درخواست نماید.

تادیه بازپرداخت
مادۀ صد و یکم:
تادیه بازپرداخت باید در جریان  31روز کاری بعد از تصمیم اداره توسط وزارت مالیه صورت گیرد.

اصول عمومی بررسی قضائی
مادۀ صد و دوم:
( )1احکام فصل پنجم این قانون با ارزیابی قضائی قابل تطبیق نمیباشد.
( )2درخواست ارزیابی قضائی راجع به تصامیم مثبت یا منفی یاد شد ه در موارد ذیل ثبت مبگردد:
 -7رد آغاز یک بررسی یا هر نوع بررسی .
 -2معرفی اقدامات نهائی به تعقیب بررسی .
 -9لغو بررسی یاارزیابی بدون وضع اقدامات در محکمۀ باصالحیت در جریان  91روزکاری بعد از تاریخ نشر تصمیم
نهائی در جریده رسمی ،صفحات انترنتی رسمی دولت افغانستان یا روزنامههای سراسری کشور یا در صورت عدم
نشر تصمیم ،از تاریخ که تصمیم نهائی به طرف مورد نظر ارائه شده ،ثبت میگردد.
( )9درخواست بررسی قضائی مانع وضع تدابیر ضد سبسایدی که در نتیجه تصمیم نهائی اداره تطبیق شده ،توسط گمرکات
نمیشود.

فصل ششم
اطالعیه ها و سایر فعالیت های مربوط به سازمان تجارت جهانی()WTO
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اطالعیه ها
مادۀ یکصد و سوم:
( )1داره حمایت از تجارت تمام اطالعیه های مندرج این قانون را در فورم معیاری که در سؤؤایت سؤؤازمان تجارت جهانی
نشر شده ،تهیه و به آن سازمان ارائه می نماید.

( )2اداره حمایت از تجارت سؤؤایر ادارات باصؤؤالحیت را در زمینه تهیه پاسؤؤخ ها و سؤؤواالت شؤؤفاهی یا کتبی مربوط به
اطالعیه های که از سوی اعضاء سازمان تجارت جهانی ارائه شده ،همکاری می نماید.

تطبیق گزارشات سازمان تجارت جهانی
مادۀ یکصد و چهارم:
( )4اداره حمایت از تجارت و بورد حمایت از تجارت اقدامات مناسؤؤب معطوف به آینده را جهت همسؤؤان سؤؤازی اقدامات ،که
طبق این قانون اتخاذ گردیده ضؤؤم پیشؤؤنهادات احکام و گزارش که از طرف نهاد حل منازعات سؤؤازمان تجارت جهانی در
زمینه منازعۀ که افغانستان طرف آن بود ،صادر شده ،اتخاذ مینماید.
( )0اداره حمایت از تجارت گزارش ،نهاد حل منازعات سازمان تجارت جهانی را مالحظه و در صورت امکان تعدیالت الزم
را دراین قانون ویا مقرره های مربوطه ،پیشنهاد مینماید.

دسترسی به معلومات در مورد اعطا سبسایدی ها وتگثیر آن
ماده یکصد و پنجم:
( )7شعبه دسترسی به منابع معلوماتی که از طریق یک بانک معلومات در مورد فعالیت های اعطای سبسایدی صادر کنندگان
ویا سایر کشور ها تسهیل می نماید ،برای اینکه صنایع داخلی افغانی بتوانند درخواست های آغاز تحقیقات و بررسی های ضد
دمپنگ را توحید نمایند ،چنین معلومات باید به اندازه کافی مفصل باشد.
( )2شعبه منحیث بخش از وظایف خود جهت اقدام در مقابل سبسایدی صادر کنندگان ویاسایر کشور ها در تکثیر معلومات
فعاالنه سهیم می باشد .تکثیر معلومات می تواند از طریق ارائه فعالیت های عامه صورت گیرد.

فصل هفتم
احکام متفرقه
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جلسه حل منازعات
ماده یکصدو ششم:
()7بر حسب تقاضا طرف های ذینفع با نظریات  ،منافع متخاصم ویا مخالف می توانند در حضور شعبه تدویر جلسه نمایند ،تا
وضعیت مجهول واضح ونظریات مخالف ارائه شود ،استدالل مبنی بر رد ادعاها ارایه گردیده و مورد قضاوت قرار گیردو تفاهم در
بارۀ حقایق ارقام و استدالل مربوطه دریافت گردد.
()2غرض قناعت طرفها اصل محرمیت تاحد امکان درنظر گرفته شود.
( )9اشتراک در جلسه حل منازعات الزامی نبوده و عدم اشتراک دلیل تقصیر طرف مربوطه نمی باشد.
()4هدف ازچنین استماعیه حل منازعات دادن فرصت به طرفهای ذیعالقه بوده تا ایشان نظریات مخالف را به اداره ارائه داده و
تالش نمایند که راجع به حقایق ،ارقام و استدالل قابل درکی را ارایه نمایند.

اصل ممنوعیت دو مؤیده دربرابر یک خطا ()Ne bis in idem
مادۀ یکصدو هفتم:
در حاالتیکه وهمزمان هر دو  ،دامپنگ و سبسایدی صادراتی موجود باشد ،یک محصول نمیتواند تحت هر دو اقدامات ضد
دامپنگ و عوارض ضد جبرانی قرار گیرد.
منافع عامه
ماده یکصد و هشتم:
()7هرگاه تثبیت گردد که وضع عوارض ضد سبسایدی به نفع منافع عامه نمی باشد ،اداره چنین عوارض را وضع نمی نماید،
مگر اینکه به شکل دیگری توجیه گردد.
()2بررسی منافع عامه بر مبنای درک تمام منافع سیاسی ،اقتصادی  ،مالی و بشمول منافع صنایع داخلی افغانی منحیث تولید
کنندگان محصوالت مشابه صنایع افغانی منحیث استفاده کنندگان سبسایدیها ومستهلکین  ،بوده محدود به این ها نمی شود.
()9تصمیم مطابق حکم فقره ( )7این ماده زمانی اتخاذ می گردد که طرفها نظریات خود را ابراز نموده  ،معلومات مرتبط را ارائه
نمایند .چنین معلومات زمانی معتبر محسوب می شود که توأم با شواهد حقیقی و کافی باشد.

پیشنهاد مقرره ها  ،وضع لوایح وطرزالعمل ها
ماده یکصدو نهم:
وزارت صنعت و تجارت می تواند ،به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون ،مقرره ها را پیشنهاد ،لوایح وطرزالعمل هار اوضع نماید.
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انفاذ
مادۀ یکصد و دهم :
این قانون به داخل (هفت ) فصل و ( )771ماده ترتیب ،بعد از توشیح رئیس جمهور و نشر آن در جریده رسمی نافذ می
باشد..
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