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قانون اقدامات ضد دامپینگ برای صنایع داخلی

عقرب 1397

1

فصل اول:
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این قانون به تأسی از احکام مواد ( )10و ( )13قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
ماده دوم
( )1اهداف این قانون عبارتند از:
1
2

از بین بردن اثرات تحریم کنندۀ تجارت ،دامپینگ زیان بار؛
ایجاد و رعایت تجارت آزاد و منصفانه؛

3

اعاده رقابت مؤثر؛

4

تشویق و انکشاف صنایع داخلی افغانی؛

5

حفاظت صنایع داخلی افغانی در برابر رقابت غیر-منصفانه  ،دامپینگ زیان بار؛

6

اتخاذ تدابیر در برابر خدعه ،جذب و روشهای تقلب آمیز؛

7

حفظ منافع عامه در قضایای حمایت از تجارت افغانی ؛

8

حفاظت ازمنافع تاجران افغان ،صنایع و مستهلکین .

9

وضعععع اصعععوا و قواعد برای ت یق اقدامات ضعععد دامپینگ

ق ماده ( )6موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و

موافقنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی.

اصطالحات :
ماده سوم
اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می کنند:
( )1مح صول تحت برر سی :ع ارت از محصعوا وارده و معرفی شعده به روند تجارت افغانسعتان بوده که در ا ععیۀ آغاز
بررسی ضد دامپینگ تشریح و تابع همچو یک بررسی می باشد.
( )2مح صول م شابه :ع ارت از مح صوا یک سان به مح صوا تحت برر سی بوده یا در ن ود همچو یک مح صولی ،مح صوا
دیگری که هرچند از هر جهت یکسان ن اشد اما حاوی اوصاف نزدیک به محصوا تحت بررسی باشد.
( )3طرفهای ذینفع  :م ابق این قانون شامل موارد ذیل است:
صادرکننده یا تولید کننده خارجی محصوا وارد شده تحت بررسی.
-1
 -2وارد کنندۀ محصوا تحت بررسی.
 -3انجمن صععنفی یا تجارتی که اکیریت اعضععای آن تولیدکنندگان ،صععادرکنندگان یا واردکنندگان محصععوا تحت
بررسی ویا محصوا مشابه باشند؛
 -4حکومت کشور صادر کننده ویا م دا؛
 -5تولید کننده یک محصوا مشابه داخلی در افغانستان؛
 -6انجمن صنفی یا تجارتی که اکیریت اعضای آن یک محصوا مشابه داخلی را در افغانستان تولید می نمایند؛
2

 -7استفاده کنندگان صنعتی محصوا تحت بررسی یا محصوا مشابه داخلی در افغانستان؛
 -8نمایندگان انجمن مسععتهلکین افغان در مواردیکه محصععوا تحت بررسععی ب ور معموا در سعع ح چرچون بفرو
برسد؛
( )4طرف مربوطه :اشخاص حقیقی وحکمی که م ابق این قانون قرار ذیل اند :
1

مامورین یا رؤسای شرکت ها .

2

شرکای رسمی م ابق قوانین نافذه تجارتی

3

کار فرما و کارمندان .

4

مالک ،کنتروا کنندۀ م ستقیم یا غیر م ستقیم یا دارندۀ  5فی صد سهم یا بی شتر از آن ویا سهم هردورا درد سترس
داشته باشند .

5
6

کنتروا مستقیم ویا غیر مستقیم شخص ثالث .
هر دو رف باهم ،ب ور مستقیم یاغیر مستقیم ،یک شخص ثالث را درکنتروا داشته باشند؛

7

شخص که تحت اثر شخص دیگر حقیقی و یا حکمی به اساس قانون و یا موقف وظییفوی تحت امر وی باشد.

8

بورد حمایت تجارت یا  :)T D A). Trade Defence Authorityم ابق احکام مندرج این قانون مسؤولیت
تمامی اقدامات ،فی صله های چیرامون و ضع یا عدم و ضع معیارات ضد دمپینگ را بدو

داشته ،من عد در این قانون

بوردا عق می شود.
9

اداره حمایت تجارت یا  :(T D O) Trade Defence Office.م ابق احکام مندرج این قانون مسععؤولیت
بررسی،بازنگریهاوسایر اجراات قانونی ،چروسه را عهده دار بوده  ،من عد دراین قانون اداره حمایت از تجارت ا عق می
شود .

 ( )De Minimis ( 10کمترین خ ساره ) در راب ه به چرو سه دامپینگ کمترین میزان خ ساره که در حدود  ٪۲ارز
امواا است .م ابق موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی تنظیم و محاس ه میگردد.
( ) Circumventio ( 11خدعه) ع ارت از عمل فریب کارانه اسععت به منظور فرار ار چرداخت محصععوا معیارات ضععد
دمپنگ
 12جذب( ) Absorbtionع ارت از چروسععه اسععت که ی ان شععرکت و یا کشععور دمن کننده نرم های معمولی را به
حدی چائین میاورند که تاثیرات اقدامات ضد دمپنگ دران جذب میگردد.
 13دمپنگ :ع ارت از افزایش محصعععوا تعرفه باالتر از نرم معمولی ان به منظور جلوگیری از تاثیرات دمپنگ باالی
محصوالت داخلی می اشد ،که میزان وضع تعرفه باالتر از میزان دمن شده بوده نمی تواند.
 14کشور مبدا  :کشوریست که در ان امواا برای اولین بار تولید و اماده صادر به کشورهای دیگر میگردد.
 15ک شور صادر کننده  :ک شوری ست که از ریق ان امواا که ق ع در ک شور م دا تولید گردیده به ک شور سوم صادر
میگردد.
 16ارزش عادی جنس در تجارت عادی :ع ارت از مقدار چوا ا ست که م شتریان ک شور م دا جهت خریداری همان
جنس مشابه چرداخت مینمایند
 17قیمت صادراتی :همانا قیمت تادیه شععده ویا قابل تادیه دربرابر محصععوا فروخته شععده برای صععادرات از کشععور
صادرکننده یا کشور م دا به افغانستان می اشد
 18صنعت داخلی افغانی :صععنعت داخلی افغانی ع ارت از شععرکت های داخلی افغانی که محصععوا مشععابه را تولید
مینمایند ،می اشد.

3

ساحۀ تطبیق
ماده چارم
( )1اقدامات ضععد دامپینگ بادر نظر داشععت این قانون باالی واردات دامن شععدۀ که وارد تجارت افغانسععتان گردیده بمنظور
ازبین بردن اثرات متعاقب دامپینگ که تورید آن باعث خسعععاره مادی و یا تهدید خسعععاره مادی برای صعععنعت داخلی
افغانستان  ،تولید کننده محصوا مشابه ،ویا باعث جلوگیری از ایجاد صنعت می شود ،اعماا گردد.
( )2احکام این قانون باالی مح صوالت که به غیر ازک شور م داء از ری ق ک شور دیگر به افغان ستان صادر گردد نیز ب ور کامل
ت یق گردیده درصورت لزوم ،معامله یا معامعت وری تلقی میگردد که گویا بین کشور م دأ و افغانستان صورت گرفته
است.
( )3این قانون مانع ت یق موارد آتی الذکر نمیگردد::
1
2

قواعد و مقررات مشخص مربوط به زراعت؛
احکام چیش ینی شده در معاهدات بین المللی که افغانستان به آن ،ملحق است.

ادارات تطبیق کننده
مادۀ پنجم:
" .1اداره حمایت از تجارت" ( )TDOتصریح شده در ماده  1۲مسئولیت تمام جن ه های تحقیق وبررسی ضددامپینگ،
بازنگریها یا سایر اجراآت مربو ه را

ق احکام این قانون بدو

دارد .صعحیت ها و مسئولیت های اداره حمایت از

تجارت به وزارت تجارت و صنایع نس ت داده می شود.
" .2بورد حمایت از تجارت" ( )TDAت صریح شده در ماده  14م سئولیت تمام فی صله های نهایی در خ صوص و ضع یا
عدم و ضع اقدامات ضددامپینگ را بدو

دارد .رئیس جمهور جمهوری ا سعمی افغان ستان صعحیت و م سئولیت

های اداره متذکره را به عهده دارد.
 .3ریاست عمومی گمرکات افغان ستان مسئولیت اداره و مدیریت اقدامات ضد دامپینگ و سایر تدابیر وضع شده توسط
اداره را

ق احکام این قانون بدو

دارد.

محرمیت اسناد
مادۀ ششم:
( )1تمام اسناد و معلومات که در چروسه تحقیق جمع آوری میگردد در حاالت ذیل محرم چنداشته میشود:
1

 مکاتیب که ب ور واضح محرم نشانی گردیده باشد
ا سنادی ماهیتاً محرم که اف شای آن تاثیرات منفی باالی فعالیت شخص ویا جانب ارایه کننده معلومات و یا باالی
شخص که معلومات از وی بدست آمده است ،داشته باشد.معلومات که شخص مورد نظر بنابر عوامل دیگر محرمیت
آنرا تقاضا مینماید.

2
1

.

( )2رفهای ذیععقه تآمین کنندۀ معلومات محرم باید نسخه ی غیر-محرم یا خعصۀ آن را نیز قرار ذیل تهیه نماید:
1

خعصه های متذکره باید با تفصیل بوده تا به درک معقوا ماهیت معلومات تقدیم شده بعنوان محرم ،شمرده شود
بصورت استینایی ،این رفها باید درخواست کت ی را ارائه و ی آن دالیل عدم امکان خعصه سازی را بیان کنند.

2
4

نسخۀ غیر-محرم سندی که تنها خعصه ن وده در صورت حذف ،هرمورد معلومات ودالیل متذکره را ،تذکر دهد.

( )3خعصه ها و نسخه های غیر-محرم باید تاحد الزم تفصیلی بوده تا رف های ذینفع دیگر بتوانند درک معقولی از ماهیت
معلومات ارایه شده بشکل محرم را بدست آورند.
سایرتقاضاها مرت ط به محرمیت ن اید ب ور خودسرانه  ،رد شود.

1

مکلفیت ها و اتخاذ تصامیم راجع به محرمیت در محدودۀ زمانی،
ماده هفتم:
()1

نسخه غیر محرم ضمیمه نسخه محرم یکجا در مدت زمان از ق ل تعین شده که توسط اداره حمایت از تجارت تعین
میگردد ،ارایه شعععوند .اداره حمایت از تجارت به اسعععتیناًء احکام مندرج در این قانون ،اداره حمایت از تجارت اداره
حمایت از تجارت نمی تواند محرمیت اسعناد محرم و غیر محرم را در محیط رسعمی و غیر رسعمی بدون اجازه رف
ذیععقه افشا نماید.

()2

محاکم افغانسععتان یا نهاد حل منازعات سععازمان تجارت جهانی می توانند معلومات سععری مندرج این ماده را حسععب
تقاضا بدست آورند ،مشروط براینکه معلومات متذکره مرت ط به وظایف شان باشد.

()3

.در صورت که ا سناد محرم ارایه شد ه تو سط شخص ذیععقه معلومات کافی و یا هم دالیل موجه ندا شته با شد اداره

()4

میتواند تصمیم بر رد آن اتخاذ نماید.
اداره حمایت از تجارت در صورت رد اسناد ارایه شده توسط اداره حمایت از تجارت رف ذیععقه موارد آتی را در نظر
گیرد :
 .1تعدیل نسخۀ غیر سری .
 .2از ارائه خود سرانه معلومات متذکره خود داری نماید؛
 .3به درج نمودن معلومات متذکره در بخش غیرسری دوسیه ،اجازه دهد؛
 .4در صورت ضرورت قناعت اداره حمایت از تجارتاداره حمایت از تجارت را م نی بر صحیح بودن آن معلومات از ریق
مراجع معت ر ،فراهم سازد.

( )5هرگاه معلومات محرم از رف ادره حمایت از تجارت م سترد شود ،دراین صورت معلومات متذکره از دو سیه برر سی و
دوسیه که عدا به دسترس عامه قرار میگیرد  ،حذف گردد.
( )6احکام این ماده ن اید مانع افشای معلومات عمومی توسط اداره حمایت از تجارت  ،در موارد ذیل گردد:
 .1معلومات ارایه شده کمک کننده در خصوص اتخاذ تصامیم از جانب دولت باشد.
 .2در ارایه معلومات عمومی منافع موجه رفین در نظر گرفته شده باشد
 .3اصل حفظ راز های تجارتی در ان مراعات شده باشد.
( )7ت ادله معلومات میان اداره حمایت از تجارت وسععایر نهاد های دولتی و همچنان اسععناد ترتیب شععده دراداره حمایت از
تجارت ن اید افشا گردد.
نمایندگی
مادۀ هشتم:
( )1هرگاه رفِ ذیععقه (به ا ستینای ک شورهای م دا و صادرکننده) بخواهد که در برر سی یا بازنگری ویا سایرچرو سه های
قانونی نماینده داشته باشد  ،رف یاد شده باید وکالت کت ی که حاکی از هویت ،حدود صعحیت و مدت زمان نمایندگی
وی باشد،را ارائه نماید.
( )2هرگاه رف ذیععقه بخواهد که نمایندگی مندرج فقره ( )1این ماده را خاتمه دهد ،مکلف ا ست ی درخوا ست ر سمی
به اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت ازموضوع ،ا عع دهد .
5

( )3درصورت انتخاب نماینده  ،تمام ارت ا ات میان اداره حمایت از تجارت و رف ذیععقه بوسیله وی ،خواهد بود .
جلسات تخنیکی
مادۀ نهم:
( )1رف ذیععقه میتواند در جریان برر سی و بازنگری خوا ستار جل سه تخنیکی شود ،م شروط بر اینکه رف یاد شده دلیل
م نی بر عدم اتکا بر معلومات ارائه شده کت ی را ،بیان نماید.
( )2هرگاه تدویر جل سه تخنیکی س ب به تأخیر انداختن بی موجب ت صمیم ابتدائی یا نهائی گردد ،اداره حمایت از تجارت
می تواند با ذکر دالیل موجه آن را رد نماید.
( )3بعد از تهیه گزار

یافته های اسععاسععی اداره حمایت از تجارت  ،هیچ درخواسععتی م نی بر تدویر جلسععه تخنیکی در

ظرف بیشتر از  5روزکاری مورد معحظه قرار نمیگیرد و جلسه تخنیکی .در خعا مدت  ۲0روز کاری برگزار گردد.
( )4رفهای درخوا ست کننده جل سه تخنیکی ،حین تقا ضا جل سه آجندا و ف شرده مو ضوعات مورد بحث ب شموا خع صه
اسناد غیر-محرم ومعلومات که در جلسه قرار است بحث گردد ،را به اداره حمایت از تجارت ارائه نماید.
( )5اداره حمایت از تجارت میتواند مدت زمان جلسه تخنیکی را محدود سازد ،اما باید حین تعین محدوده زمانی برای جلسه،
موضوع به رف که برگزاری جلسه تخنیکی را تقاضا نموده ،ابعغ گردد.
( )6تمام معلومات که در جریان جلسعه تخنیکی ارائه و بحث میگردد در ظرف  7روزکاری بعد از تدویر جلسعه ،توسعط رف
ارائه کننده آن ،تحریر شعععده ودر صعععورت عدم انجام آن ،اداره حمایت از تجارت ،معلومات متذکره را رد می نماید .در
صورت ضرورت ارایه اسناد ،خعصه یا نسخه غیر -محرم آن ،ضمیمه میگردد.
جلسه استماعیه
مادۀ دهم:
()1

ق احکام مندرج این قانون رفهای ذیععقه  ،در جریان برر سی می توانند تقا ضای یک جان ۀ تدویر جل سه ا ستماعیه
نماید ،مشروط بر اینکه رف یاد شده دلیل م نی بر عدم اتکا بر معلومات ارائه شده کت ی را ،بیان نماید.

( )2دالیل رفهای ذیدخل باید با در نظرداشت شرایط ذیل شنیده شود:
 : 1ارایه در خواست کت ی درمعیاد تعین شده از رف اداره حمایت از تجارت
 :۲ارایه دالیل متاثر شدن رفهای ذیدخل
 :3ارایه دالیل موجه م نی بر تدویر جلسه
( )3اداره حمایت از تجارت  ،بعد از دریافت درخواسععت در اسععرع وقت ،زمینه تدویر جلسععه اسععتماعیه را مهیا نموده  ،مگر
اینکه تدویر همچو یک جلسه استماعیه س ب تاخیر غیر مؤجه ،نهائی سازی و تصمیم ابتدائی یا نهائی رف دیگرگردد.
( )4در جلسه استماعیه به رفهای ذیدخل فرصت داده شود تا دید گاه شان را چیرامون حقایق ،استدالا و ارایه نمایند
( )5اداره حمایت از تجارت  ،می تواند بدون دریافت درخواسععت از جانب هریک از رف های ذیدخل تصععمیم م نی بر
برگزاری جلسه استماعیه عمومی را اتخاذ نماید.
()6
()7

بعد از تهیه گزار

یافته های اساسی اداره حمایت از تجارت  ،هیچ درخواستی م نی بر تدویر جلسه استماعیه در

ظرف بیشتر از  5روزکاری مورد معحظه قرار نمیگیرد و جلسه استماعیه در خعا مدت  ۲0روز کاری برگزار گردد.
رف های ذیدخل که در جریان بررسععی یا بازنگری همکاری نموده اند به جلسععه اسععتماعیهعمومی دعوت میگردند .به
رفهای دعوت شده جهت ارایه چاسخ م نی بر اشتراک در جلسه استماعیه یادشده  5روزکاری مهلت داده می شود.

( )7اشتراک در جلسه استماعیه الزامی ن وده و عدم اشتراک دلیل تقصیر چنداشته نمی شود.
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( )8شع ه ،درجریان جلسه استماعیه،سعی خواهند نمودتا حفظ محرمیت و ا مینان خا ر رفها ،فراهم گردد.
( )9تمام معلوماتی که درجریان جل سه ا ستماعیه عمومی ارائه و بحث میگردند در مدت  5روز کاری بعد از تدویر جل سه،
توسط رف ارائه کننده ،تحریر می شود .در صورت عدم انجام آن ،اداره حمایت ار تجارت معلومات متذکره را رد نموده
 ،در صورت ضرورت ارایه اسناد ،خعصه یا نسخه غیر -محرم آن ،ضمیمه میگردد
جلسۀ طرف های ذیدخل
ماده یازدهم:
( )1اداره حمایت از تجارت  .برحسععب تقاضععا ،رفهای ذیدخل میتوانند منازعات را از ریق گفتگو و تشععریک نظر با حضععور
داشت اداره حمایت از تجارت حل و فصل نمایند.
( )2ا مینان خا ر رفها تاحد امکان درنظر گرفته شده و محرمیت رعایت گردد.
( )3اشتراک در جلسه رف های ذیدخل الزامی ن وده و عدم اشتراک دلیل تقصیر رف مربو ه چنداشته نمی شود.

فصل دوم
وظایف و مسئولیت های اداره حمایت از تجارت و بورد حمایت از تجارت
صالحیت ومسؤلیت اداره حمایت ازتجارت
ماده دوازدهم:
( )1اداره حمایت از تجارت  ،دارای وظایف و مسئولیتهای ذیل می باشد:
 .1آغاز بررسی های ضد دامپینگ،بازنگریها یا سایر فعالیت های انسجام وصدور تصامیم
 .2جمع آوری تمام معلومات و استدالا های مربو ه از رف های ذیدخل؛
 .3اتخاذ و ت یق عوارض موقت ضد دامپینگ ؛
.4

ع ونشر ا ععیه های عامه و گزار

های بررسی های ضد دامپینگ؛

 .5تعیین تفاوت دامپینگ و خساره؛
 .6تعیین خساره به صنعت داخلی افغانی؛
 .7تعیین راب ه س یت بین واردات دامن شده و هرنوع خ سارۀ را که صنعت داخلی افغانی مت ضرر گردیده
است؛
 .8تعیین وتی یت منافع عامه درصورتیکه مناسب باشد؛
 .9حفظ ونگهداری تمام اسناد مربوط به بررسی های ضد دامپینگ؛
 .10مدیریت وتدویر جلسات و استماعیه ها با رفهای ذیدخل  ،درصورتیکه مناسب باشد؛
 .11خاتمه دادن به بررسی های ضد دامپینگ.
 .12ارائه توصیه ها به بورد چیرامون ت یق اقدامات نهائی ضد دامپینگ؛
 .13تسوید گزارشات تخنیکی غیر-محرم با بیان یافته های اولیه و تصمیمات نهایی بورد حمایت از تجارت.
وظایف و مسئولیت های بورد حمایت از تجارت
ماده سیزدهم:
( )1بورد حمایت از تجارت دارای وظایف و مسئولیتهای ذیل می باشد:
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 .1وضععع ،تعدیل و تمدید اقدامات نهائی ضععد دامپینگ بر اسععاس توصععیه های اداره حمایت از تجارت اداره
حمایت از تجارت .
 .2اتخاذ تصععمیم م نی بر عدم وضععع اقدامات ضععد دامپینگ چنانچه این اقدام سععازگار با منافع عامه افغانی
ن اشد.
فصل سوم
مقتضیات اساسی
دامپینگ
مادۀ چهاردهم:
 .1هرگاه قیمت صادراتی یک مح صوا از ارز

عادی آن در تجارت افغان ستان کمتر یا قیمت صادراتی مح صوا صادر

شده از آن کشور به افغانستان ،در جریان تجارت عادی برای محصوا مشابه تخصیص یافته جهت مصرف در کشور
یا کشورهای م دا ویا صادرات کمتر از قیمت قابل مقایسه بوده باشد ،محصوا دمن شده ،تلقی می گردد.
ساحۀ دامپنگ
مادۀ پانزدهم
 .1کشور صادرکننده کشور م دا بوده درصورتیکه کشور صادر کننده یک کشور وس ی یعنی محصوالت صرفا از ریق
آن کشور ترانزیت و محصوالت در آن کشور تولید نگردیده باشد ویا برای محصوالت درآن کشور قیمت قابل مشابه
موجود ن اشد درهمچو موارد بررسی دامپنگ در کشور م دا صورت می گیردنه در کشور صادر کننده.
ارزش عادی
ماده شانزدهم:
( )1قاعده عمومی
1

تعین ارز عادی جنس م شابه در ک شور م دا  .ارز عادی جنس در تجارت عادی ع ارت از مقدار چوا است که م شتریان
کشور م دا جهت خریداری همان جنس مشابه چرداخت مینمایند

2

عادی را میتوان بر م نای قیمت

در صورتیکه ک شور صادرکننده یا ک شور م دا مح صوا م شابه را نفرو شد ،در آن صورت ارز
های سایر فروشندگان یا تولیدکنندگان در کشور که جنس مشابه را تولید و یا بفرو

قیمت های که بین رفها برم نای ترتی ات ج رانی توافق شده از اشتراک کنندگان دردوران عادی تجارت محسوب نشده

3

ودر تعیین ارز
4

میرساند ،تعیین کرد.

عادی قابل ا ستفاده نمی با شد ،مگر اینکه اث ات گردد که این قیمت نا شی از اثرات ،منا س ات توافق شده

مندرج این حکم ،ن وده باشد.
فرو شات مح صوا م شابه تخ صیص یافته برای م صرف داخلی در ک شور صادرکننده یا م دا ،منحیث یک قاعده عمومی ،در
تعین ارز

عادی ا ستفاده می گردد ،در صورتیکه حجم همچو فرو شات  5فی صد یا بی شتر ازحجم فرو شات مح صوا تحت

برر سی را در افغان ستان ت شکیل دهد .حجم چائینتر فرو شات نیز میتواند مورد ا ستفاده قرارگیرد در صورتیکه قیمتهای اعماا
شونده نمایندگی کننده ،تمام بازار در کشور صادرکننده یا م دا مربو ه ،محسوب شود.
( )2ارزش عادی ساخته شده
1

هرگاه فرو مح صوا م شابه در دوران تجارت عادی در ک شور م دا وجود ندا شته با شد یا این تجارت ناکافی بوده با شد ،ویا
بنابر و ضعیت خاص بازار در ک شور م دا این چنین فرو شات به مقای سه منا سب ارز عادی اجازه ندهد ،در آن صورت ارز
عادی ور ذیل محاس ه می گردد:
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الف  -بر م نای هزینه تولیدی در کشور م داجمع م لغ معقوا مصرف شده برای مصارف فرو  ،واخذ مفاد.
ب  -قیمت های صادرات در دورۀ عادی تجارت به یک کشور مناسب ثالث ،مشروط بر اینکه آن قیمت ها نمایندگی کننده،
بوده باشد.
هرگاه درکنار سایر موارد ،قیمتها به دلیل دخالت عمومی دولت دراقت صاد یا امور صادرکننده مورد نظر ویا موجودیت تجارت

2

قابل معحظه بارتری ب ور مصعععنوعی چائین بوده باشعععد ویا اینکه ترتی ات ی مراحل تجارت و فروشعععات وعدم موجودیت
محصوا مشابه  ،و وضعیت خاص بازار برای محصوا مربو ه م ابق حکم مندرج فقره  4این ماده را میتوان وری فرض کرد
که ،موجود است.
هرگاه قمیت اصلی اجناس بنابر شرایط اقتصادی کشور ها تجارت بارتر و روند غیر معمولی تجارت بصورت قابل معحظه تنزیل

3

داشته باشد م ابق حکم فقره  4مندرج این ماده اداره حمایت از تجارت میتواند چروسه تحقیق را به اساس نرم فرضی اجناس
تحت بررسی به چیش ب رد.
موارد آتی الذکر در تعین ارز عادی مدنظر گرفته نشود:
الف  -در صورتیکه م شخص گردد که چنین فرو شات درمدت زمان والنی به مقادیر قابل توجه و به قیمت های بوده ا ست

4

که همه مصارف را ی مدت زمان معقوا ج ران ،نمی نماید.
ب  -هرگاه قیمت های که چائینتر از قیمت های مصععارف ،هنگام فرو

باشععد ولی باالتر از اوسععط هزینه نسع ی برای دورۀ

بررسی بوده  ،چنین قیمت ها ج ران کننده مصارف ی مدت زمان معقوا محسوب میشود
مدت زمان تمدید معموالً یک ساا بوده و به هیچ صورت ن اید کمتر از شش ماه باشد،
همچنان در صورت که اوسط مجموعی قمیت تمام شد چائین تر از اوسط مجموعی قمیت فروشات و یا اینکه حجم فروشا ت

5
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کمتر از  ۲0فیصععد مجموع فروشععات همان دوره در تعین ارز

عادی باشععد .فرو

شود که در مقادیر قابل معحظه در مدت زمان دوره ای که او سط ن س ی قیمت فرو
اینکه حجم فرو

کمتر از هزینه واحد وری درنظر گرفته
کمتر از او سط ن س ی هزینه واحد یا

کمتراز هزینه فی واحد ۲0 ،سنت فروشات استفاده شونده درتعیین ارز

عادی ،باشد.

( )3محاسبه مصارف
هزینه ها معموالً برم نای اسناد وسوابق نگهداری شونده رف تحت بررسی محاس ه می گردند ،مشروط براینکه همچو سوابق
ق ا صوا ق وا شده محا س اتی ک شور م دای مربو ه انجام گرفته و اث ات گردیده با شد که این سوابق تاحد معقوا هزینه
های واقعی رف ذیععقه وابسته به تولید و فرو

محصوا تحت بررسی را ،انعکاس دهد.

( )4عیار سازی هزینه ها
 1هرگاه هزینه های مرت ط با تولید و فرو

مح صوا تحت برر سی با ا صوا ح سابداری م ابقت ندا شته ویا ب ور منا سب در

سوابق رف مربو ه انعکاس نیافته باشد ،ویامعلومات فوق از مراجع مختلف  ،تولید کننده گان یا صادرکنندگان میسر ن وده
یا بنابر دالیلی مورد ا ستعماا قرارگرفته نتواند ،معلومات بد ست آمده از بازار های مختلف مح صوا م شابه نمایندگی کننده
عیار سازی شده ،تعیین گردد.
مدارک ارایه شده به ا ساس تخ صیص منا سب هزینه ها با توجه به اینکه این تخ صیص ها از لحاظ تاریخی مورد ا ستفاده

2

قرار گرفته ،ارایه می شوند .در غیر آن ،اولویت تخصیص هزینه ها بر م نای گرد

مالی اختصاص داده می شود؛ مگر اینکه

هزینه ها مندرج این بخش وری صعراحت داشعته باشعند که هزینه ها به ور مناسعب برای آن دسعته ازموارد غیرتکراری
برای اینده وتولید فعلی مفید باشد
( )5مرحله آغازبررسی
هرگاه هزینه های بخشععی از دوره بازچرداخت با اسععتفاده از امکانات جدید تولیدی که نیاز به سععرمایه گذاری قابل معحظه

1

بیشتر ومیزان بهره برداری با ظرفیت کم  ،مرحله آغاز بررسی را ،در داخل یا جریان ،وسط یا در اخیرمراحل تحقیق متاثر

9

نماید د رآنصععورت م ابق حکم بند دوم این ماده مراحل با درنظرداشععت مدت زمان ازق ل تعین شععده مورد اسععتفاده قرار
می گیرد. .
وا مدت زمان مرحله آغاز نظر به وضععععیت تولید کننده یا صعععادر کننده مربو ه تعیین می گردد ،ولی ازیک دوره اولی

2

مناسب برای بازچرداخت هزینه تجاوز نکند  .برای تنظیم هزینه های قابل استفاده درجریان دوره تحقیق  ،ا ععات مربوط
به یک مرحله وری راه اندازی گردد که فراتر از آن دوره باشد ،دراینصورت موضوع وری درنظر گرفته می شود که ق ل
از مراجعه بازرسی درظرف  3ماه چس از شروع تحقیق مورد توجه قرار میگیرد.
( )6سایر روش های محاسبه
1

م الغ هزینه های فرو
تولید و فرو

2

مشعععمومل؛ هزینه های عمومی  ،اداری و مفاد م تنی بر آمار واقعی رفهای ذیععقه در چیوند به

در جریان عادی تجارت ،محصوا مشابه توسط صادر کننده ویا تولیدکننده تحت بررسی ،شمرده شود.

درصورتیکه م الغ متذکره قابل تعین ن اشد ،میتوان بر اساس موارد آتی الذکر تعیین نمود:
الف  -او سط ن س ی ،م الغ واقعی تعیین شده برای سایر صادرکنندگان یا تولید کنندگان تابع برر سی در راب ه با تولید و
فرو

محصوا مشابه درمارکیت داخلی کشو م دا.

ب  -م الغ واقعی ،مرت ط به تولید و فرو

در تجارت عادی همان کتگوری عمومی مح صوالت برای صادر کننده یا تولید

کنندۀ مربو ه درمارکیت داخلی کشور م دا.
ج  -هر رو

مناسب دیگر ،مشروط براینکه م لغ مفاد تعین شده فرا تر از مفادی ن اشد که سایر صادرکنندگان یا تولید

کنندگان ب ور معموا از فرو

محصوا همان کتگوری عمومی در مارکیت داخلی کشور م دا ،به دست می آورند.

قیمت صادراتی
ماده هفدهم:
( )1قیمت صادراتی همانا قیمت تادیه شده ویا قابل تادیه دربرابر محصوا فروخته شده برای صادرات از کشور صادرکننده یا
کشور م دا به افغانستان می اشد .در اص عحات برده شود.
( )2در صورت عدم موجودیت قیمت صادراتی ویا اینکه قیمت صادراتی بنا بر دالیل دا شتن روابط  ،ویا توافق ج ران کننده
بین صادر کننده و وارد کننده یا شخص ثالث ق احکام مندرج فقره  15ماده سوم قابل ا مینان ن ا شد ،در آن صورت
قیمت صععادراتی میتواند بر اسععاس قیمت که به آن محصععوالت واردشععدۀ و برای بار نخس عت به یک خریدار مسععتقل در
افغانستان مجدداً فروخته شده است تعین گردد. .
( )3در صوذتیکه محصوالت واردشدۀ و برای بار نخست به یک خریدار مستقل در افغانستان مجدداً فروخته نشود تنظیم تمام
هزینه ها از جمله مح صوالت و مالیات که بین واردات و فرو
قابل ا مینان درقلمرو افغانستان تعیین می شود.

مجدد ایجاد شده ومفاد ،بمنظور ایجاد قیمت صادرات

( )4اقعمیکه برای آن عیارسازی صورت میگیرد ،معموالً توسط واردکننده تحمیل گردیده ولی توسط هریک از رف های
ذینفعهدر داخل ویا خارج از افغان ستان چرداخت می شود و وری تلقی میگردد که توافق میان وارد کنند ه و صادرکننده
درخ صوص م سایل ج ران کننده ازجمله هزینه های معموا تران سپورت  ،بیمه  ،جابجایی  ،بارگیری وهزینه های فرعی ،
محصععوا های گمرکی ،هر نوع محصععوا های ضععد دامپنگ وسععایر مالیات قابل تادیه درکشععور وارد کننده ،فرو
ومفاد حاصل فرو

و هزینه های عمومی واداری ،قابل تادیه صورت میگیرد.

مقایسۀ عادالنۀ قیمت
ماده هژدهم:
( )1مقایسه عادالنه بین قیمت صادراتی و ارز
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عادی ،صورت میگیرد.

امواا

( )2مقایسه بین قیمت صادرات و ارز
فابریکه کشور م دا ،قیمت فرو
( )3در مواردیکه تعیین ارز

عادی در تجارت همزمان صورت میگیرد .در س ح مشابه تجارت معموالً در س ح
امتعه تجارتی همزمان با صادر نمودن جنس باید تعین گردد.

عادی و قیمت صععادراتی وری تعیین گردیده باشععد که برم نای آن قابلیت مقایسععه ،ممکن

ن وده  ،عیار سععازی رحسععب هرقضععیه بادرنظر داشععت تفاوت های تاثیرگذار بر قابلیت مقایسععۀ قیمت ها در زمان تعین
قیمت ها وضعیت و شرایط فرو  ،وضع مالیات ،س وح تجارت ،کمیت ها ،مشخصات فزیکی ،و هر نوع تفاوت های دیگر
که تآثیر گذاری آن بر قابلیت مقایسه قیمت ها اث ات شده باشد صورت میگیرد.
( )4اگر اسععتن اط گردد که برخی از احکام مندرج فقره  3این ماده ،باهم تداخل داشععته باشععند دراینصععورت شععع ه،باید
ا مینان حاصععل نماید که عیار سععازی را در روشععنی احکام این قانون  ،خاصععتاً درراب ه با تخفیف ها ،چس چرداخت ها،
کمیت ها و س ح تجارت دوباره ،انجام ندهد.
( )5درصورت بروز شرایط مشخص عواملییکه بر م نای آنها عیار سازی صورت میگیرد قرار ذیل است:
1

مشخصات فزیکی
عیار سازی درخ صوص تفاوت ها در م شخ صات فزیکی مح صوا وارد شدۀ و مح صوا م شابه باید صورت گیرد .م لغ
عیارسازی باید با تخمین مناسب تفاوت ارز

2

بازار ،م ابقت داشته باشد.

هزینه واردات و مالیات غیر مستقیم
تعدیل ارز

عادی به منظور عیار سععازی آن برای مقادیر مربوط به هرهزینه واردات یا مالیات غیر مسععتقیم که از ریق

محصوا مشابه و با مواد فزیکی موجود در در مدت زمان که در کشور صادر کننده برای مصرف استفاده میگردد ودرمورد
کاالهای صادر شده به افغانستان جمع آوری نشده باشد یا بازچرداخت نمی شود (سیستم باز چرداخت محصوا گمرکی
) ،صورت میگیرد.
مقادیر،تخفیف وکسرقیمت

3

برای عیار سععازی تفاوت درتخفیف ها وکسععر قیمت ها زمانی تحقق می یابد که موارد به درسععتی اندازگیری شععده وبه
ور مسععتقیم با فرو

مورد نظر مرت ط باشععند .و همچنان عیار سععازی برای تخفیف ها وکسععر قیمت های متفاوت

براساس تجربیات دوره های ق لی با رعایت شرایط موردنیاز برای واجد شرایط بودن تخفیف یا ک سر قیمت انجام می
یابد.
سطح تجارت

4

الف  -عیارسازی برای تفاوتها درس ح تجارت ازجمله هرنوع تفاوتهای که ممکن است در فروشات تولید کنند ه تجهیزات
اصعععلی رم دهد ودرراب ه به زنجییرۀ توزیع در هردو مارکیت تحقق چذیرفته باشعععد  ،چنین اسعععتن اط میگر دد که قیمت
صععادراتی از جمله قیمت صععادراتی ایجاد شععده درسعع ح مختلف تجارت دارای ارز عادی بوده و این تفاوت نسعع ت به
مقایسععه ،قیمت را متاثرنموده که با تفاوت های ثابت و متمایز در عملکرد وقیمت های فروشععنده برای سعع وح مختلف
تجارت ودربازار داخلی ک شور صادرکننده نیز اث ات گردد  ،م لغ عیاز سازی شده به اساس ارز

بازار متفاوت  ،مح سوب

میگردد.
ب  -درصورت عدم چیش ینی درجز الف این ماده هرگاه تفاوت موجود در س ح تجارت به دلیل فقدان س وح مربو ه در بازار
داخلی کشورهای صادرکننده یا برخی مواردیکه قرار است در مقایسه کردن بکار رود ، ،می توان به آن یک عیار سازی خاص
 ،درنظر گرفت.
ترانسپورت ،بیمه ،جابجاسازی ،بارگیری و هزینه های فرعی

5

عیار سازی برای تفاوت ها که م ستقیماً مربوط به هزینه هایکه شامل انتقاا مح صوا از تا سی سات قملرو صادر کننده تا به
خریدار مستقل را در برداشته و این هرینه ها شامل تغیرات در قیمت ها هزینه های ترانسپورت ،بیمه ،جابجاسازی ،بارگیری
و هزینه های فرعی ،می باشد.
11

بسته بندی

6

عیارسععازی برای تفاوت ها بادرنظرداشععت هزینه بسععته بندی محصععوا مورد نظر صععورت میگیرد .هزینه های بسععته بندی
مستقیماً مربوط به محصوا متذکره  ،تنظیم می گردد .
 7اعتبار یا کریدت
عیارسازی درخصوص تفاوت با در نظر داشت هزینۀ هر نوع کریدت اع ا شده در راب ه با فروشات تحت بررسی صورت گیرد
مشروط بر اینکه بعنوان عاملی در تعین قیمت های وضع شده ،درنظر گرفته شده باشد.
8

هزینه های بعد از فروش
عیارسازی درخصوص تفاوت ها در هزینه های مستقیم با در نظر داشت تأمین ضمانت ها ،کمک تخنیکی و خدمات که ذریعه
احکام قانون و یا قرارداد فروشات تصریح گردیده است  ،تنظیم میگردد.

 9کمیشن ها
عیارسععازی درخصععوص تفاوت ها در کمیشععن ایکه در راب ه با فروشععات مورد نظر تادیه شععده باشععد ،انجام میگیرد .اص ع عح
"کمی شن" وری ا ست اط میگردد که دربر گیرنده مفاد حا صله تو سط تاجر و مح صوا یاد شده ویا مح صوا م شابه بوده و در
صورتیکه وظایف همچو تاجر مشابه به آن عاملی باشد که برم نای آن کمیشن کاری ،مینماید.
 10تبادله پول
هرگاه مقای سه م ستلزم ت ادله چوا با شد ،ت ادله با ا ستفاده از نرم ت ادله وتاریخ اجرای فرو شات محا س ه میگردد  ،م شرو ر
اینکه فرو اسعار خارجی در بازارهای مورد نظر راب ه مستقیمی با فرو صادراتی داشته باشد ،نرم ت ادله در فروشات آینده
د مورد استفاده قرارگیرد.
 11نواسانات در نرم ت ادله اسعار درنظر گرفته نمی شود  ،اداره حمایت از تجارت برای اداره حمایت از تجارت صادرکنندگان
60روزکاری مهلت دهد تا قیمت های صععادراتی خود را وری عیار سععازند تا جریان ثابت نرم های ت ادله ی یک دورۀ
بررسی را  ،انعکاس دهند.
 12سایر عوامل
هرگاه عیارسعععازی برای برخی از عواملی که در بند ا الی  11تصعععریح نگردیده توسعععط هریک از رف های ذینفع اث ات
گردد،در این حالت م ابق حکم مندرج این فقره بر قابلیت مقایسه قیمت تآثیر میگذارد ،بخصوص در صورتیکه مشتریان یا
مصرف کننده گان بدلیل تفاوت در چنین عواملی  ،قمیت های مختلفی را برای محصوا مورد بررسی ومشابه آن در بازار
داخلی کشور صادر کنند ه ویا کشور م دا وافغانستان چرداخت می نماید .
( . )6اداره حمایت از تجارت به رف های ذیععقه ا مینان داده و خا ر نشععان می نماید که معلومات خواسععته شععده جهت مقایسععه
ضروری بوده و اث ات غیر منصفانه ویا غیر عادالنه بر رفها ،تحمیل نمی گردد .
محاسبه تفاوت دامپینگ
ماده نوزدهم:
( )1با نظرداشت احکام مربوط به مقایسه منصفانه مندرج ماده ( )18این قانون ،موجودیت تفاوت دامپینگ درمرحله بررسی ،
معموالً برم نای مقای سۀ او سط ن س ی ،ارز

عادی با او سط ن س ی قیمت های صادراتی باالی تمام معامعت قابل مقای سه

صادراتی ،مقایسه می شود.
( )2علی الرغم احکام مندرج فقره( )1این ماده ،ارز

عادی که براسععاس اوسععط نسعع ی تعین گردیده اسععت با قیمت های

معامعت صادراتی انفرادی مقایسه می گردد.
1
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در صعععورتیکه دفتر حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت نمونۀ قیمت های صعععادراتی را وری دریابد که بین
خریداری ها ،مشتریان ،منا ق یا دوره ها تفاوت قابل معحظه موجود باشد.

2

در صورتیکه تفاوت های مذکور نتواند به ور مناسب با استفاده مقایسه اوسط نس ی -بر اوسط نس ی ویا معامله-
بر -معامله در نظر گرفته شده باشد.

3

بر ععوه ،روشی که در فقرۀ  1تصریح شده است وری اث ات گردد که نتواند درجه کامل دامپینگ اعماا شونده را
انعکاس دهد .احکام این فقره مانع استفاده از نمونه برداری نمیشود.

( )3هرگاه بیش از یک نوع مح صوا یا مدا مربو ه تحت برر سی قرار دا شته با شد ،اداره حمایت از تجارت دفتر حمایت
از تجارت تفاوت دامپینگ را معموالً قرار ذیل تعین می نماید:
1

هرگاه انواع مح صوا ها یا م دا های مح صوا ها تو سط گمرکات ب ور جداگانه شنا سایی شده نتواند  ،یک تفاوت
جداگانه دامپینگ برای هریک از محصوا ها باید محاس ه گردد؛

2

هرگاه انواع محصوا ها یا م دا های محصوا ها توسط گمرکات ب ور جداگانه شناسایی شده نتواند ،اداره حمایت از
تجارت معموالً باید قرارآتی عمل نماید :
 .aالف  -تفاوت دامپینگ برای هریک از محصوا ها را ب ور جداگانه محاس ه کند؛
 .bب  -اوسط تفاوت نس ی دامپینگ برای تمام محصوا ها براساس حجم صادرات انفرادی هرمحصوا تعیین
گردد.

3

تفاوت دامپینگ باید م لغی با شد که در آن ارز

عادی فرا تر از قیمت صادراتی بوده .هرگاه تفاوت های دامپینگ

تغییر نماید ،یک اوسط نس ی تفاوت دامپینگ وضع میگردد.
4

اداره حمایت از تجارت ،ق احکام این قانون میزان مشعععخص دامپینگ را برای هرصعععادر کننده یا تولید کننده
مربوط به محصوا تحت بررسی ،تعین می نماید.

صنعت داخلی افغانی
ماده بیستم:
( )1م ابق احکام مندرج این قانون ،ا ص عح ‘ صنعت داخلی افغانی’ به تولید کنندگان مح صوا م شابه در کُل یا به آنهایی
ا عق میگردد که تولید جمعی مح صوا م شابه شان تنا سب بزرگ تولید مجموعی افغانی این مح صوالت را به ا ستینای
موارد آتی الذکر تشکیل دهد:
1

درصورتیکه تولید کنندگان با صادر کنندگان و وارد کنندگان ارت اط داشته باشند.

2

در صورتیکه تولید کننده گان خودشان واردکنندۀ امواا دمن شده باشد .

3

اص عح ‘صنعت داخلی افغانی’ در این قانون وری تع یر ویا تفسیر گردد که به بقیه تولید کنند ه گان افغانی
قابل توجه باشد .

( )2تولید کننده یعنی یک شخص یا رفی که یک شی را تولید می نماید ویا به وسیله یک شی محصولی را بوجود می آورد.
س ح فعالیت تولیدی شخص یا رف متذکره باید اساسی باشد ،ت دیل کنندگان یک مح صوا از مواد خام یا مح صوالت
نیمه خام -یا نیمه تمام شده وارده م ابق احکام این قانون معموالً تولید کنندگان ،محسوب می شوند.
( )3درشععرایط اسععتینایی  ،هرگاه قلمرو افغانسععتان برای تولید داخلی مورد نظر به دو یا چند مارکیت رقابتی تقسععیم گردد
دراین صورت تولید کنند ه گان هر مارکیت بعنوان صنعت جداگانه در نظر گرفته می شود به شر ی که :
 1این تولید کنندگان در داخل یک بازار تمام ویا بخشی از تولیدات ،محصوا مدنظر خویش را  ،بفرو برسانند.
2

تقا ضا در آن مارکیت به میزان قابل معحظه تو سط تولیدکننده گان مح صوا مورد برر سی در سایرنقاط افغان ستان
م ابقت نداشته باشد.

3

در شرایط ،که آ سیب وری بروز نموده با شد که بخش عمده از کل صنعت داخلی افغان ستان مت ضرر ن شود در
اینصورت  ،موارد ذیل درنظر گرفته میشود :
الف  -تمرکز واردات دمن شده به داخل همچو یک مارکیت مجزا شده .

13

ب  -واردات دمن شده که س ب خساره به تولید کننده گان ویا تقری ا تمام تولیدات مشابه در مارکیت من قه باشد
.
ق احکام مندرج فقره  ،1این ماده بخش عمدۀ از صععنعت  ،توسععط تولید کننده گان افغان تهیه می شععوند که

4

مجموعه تولیدات آنها به صورت گروهی بیش تر از  %50تولیدات مجموع مح صوالت م شابه تولید شده صنعت
داخلی افغانی بود و بیانگر حمایت یا مخالفت آنها در ق اا شکایت م رح شده ،باشد.
جنبه های عمومی خساره
مادۀ بیست و یکم:
()1

ق احکام مندرج این قانون ،اصعع عح ‘خسععاره’ به معنای خسععاره مادی به صععنعت داخلی افغانی می اشععد ،تهدید
خ ساره مادی به صنایع داخلی ویا تاخیر مادی تآ سیس همچو یک صنعت را میر ساند مگر اینکه

ق احکام این ماده

ور دیگر تصریح گردیده باشد.
( )2تعین خساره بر روی شواهد و مدارک می ت استوار بوده و در برگیرنده بررسی عینی موارد ذیل می باشد:
1

حجم واردات دمن شده و اثرات واردات دمن شده بر روی قیمت محصوالت مشابه در مارکیت افغانستان.

2

اثرات متعاقب واردات متذکره بر روی صنایع داخلی افغانی

3

واردات نس ت داده شده به هر صادرکننده یا تولید کننده خارجی که اداره حمایت ازتجارت آنرا دمن نشده ویا هم
با تعین میزان دامپینگ به حیث ( ( De Minimisکمترین خسععاره ) مشععخص نماید ،چنین واردات دمن شععده

4

محسوب نگردیده و خارج از روند بررسی نگهداری میشوند.
با توجه به حجم واردات دمن شده ،توجه شود که آیا افزایش قابل معحظه در واردات دمن شده با در نظردا شت
شرایط م لق یا نس ی به تولید یا مصرف درافغانستان صورت گرفته است

5

درخصوص تاثیرات واردات دمن شده بر روی قیمت ها،به موارد ذیل باید توجه شود:
الف  -کاهش قابل توجیه قیمت به دلیل واردات دمن شده درمقایسه با قیمت محصوا مشابه صنعت داخلی افغانی .
ب  -آیا تآثیرات همچو واردات قیمت ها را به اندازه قابل معحظه یا به نحو دیگری کاهش داده است یا نه.
ج  -جلوگیری ازافزایش قیمت ها  ،که در غیر این حالت به اندازه قابل معحظه افزایش میابد..
د – هیچ یک از عوامل فوق نمی توانند لزوماً رهنمود ق عی ،داشته باشد .

(" -)3حجم ناچیز واردات دمن شده (کمترین قمیت) به معنای این ست که حجم واردات از ک شور تحت برر سی کمتر از 3
فی صد کُل واردات مح صوا تحت برر سی به افغان ستان را ت شکیل دهد ،مگر اینکه واردات از تمام ک شور ها کمتر از  3فی صد
مجموع واردات که جمعاً ،بیش از  7فیصد واردات محصوا تحت بررسی به افغانستان را تشکیل دهد.
جمع آوری
ماده بیست و دوم:
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هرگاه واردات یک محصععوا در بیش از یک کشععور به ور همزمان در معرض بررسععی های ضععد دمپنگ قرار گیرد  ،اثرات
چنین واردات در شرایط ذیل تعین میگردد:
 1هرگاه تفاوت عمومی دامپنگ تعین شده در راب ه به واردات بیشتر از حد کمترین ارز

باشد در ان صورت حجم واردات از

هر کشوری که باشد ن اید نادیده گرفته شود.
 ۲ارزیابی جمعی تآثیرات واردات در شرایط باشد تا بتواند رقابت مناس ی را بین مح صوالت وارداتی و مح صوا م شابه افغانی
داشته باشد.
معیارات ارزیابی خساره
ماده بیست و سوم:
( )1تاثیر واردات دامن شععده باید درراب ه به تولید داخلی محصععوالت مشععابه مورد ارزیابی قرار گیرد  ،در صععورت موجودیت
ا ععات تی یت جداگانه آن مح صوا را متوان بر ا ساس معیار های چون چرو سه تولید  ،فرو

ومنفعت تولید کنند گان

را تعین کرد ،امادر صورتیکه چنین تی یت جداگانه از این تولید امکان چذیر ن اشد اثرات واردات س ساید ی شده با ارایه
معلومات الزم با محصوالت صورت میگیرد که با محصوا مشابه ،مشابهت داشته باشد
( )۲برر سی اثرات واردات دمن شده بر صنعت داخلی افغانی شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص های اقت صادی تآثیرگذار
برحالت صنایع داخلی افغانی می اشد و موارد آتی الذکر را در بر میگردد:
1

دریافت حقیقت م نی بر اینکه صععنعت یادشععده هنوزهم در چروسععه احیا مجدد ناشععی از تآثیرات دامپینگ یا
س سایدی دهی گذشته قرار دارد؛

2

اندازه حاشیوی تفاوت دمپنگ ؛

3

کاهش واقعی واحتمالی درفروشعععات،منفعت،تولید ،سعععهم بازار ،مؤلدیت ،بازدهی سعععرمایه گذاری و اسعععتفاده
ازظرفیت؛

4

سایر عوامل تاثیرگزار بر قیمت های افغانی.

5

تآثیرات منفی واقعی وبالقوه برجریان چوا نقد،موجودی امواا،ا شتغاا ،تو سعه ،قابلیت بد ست آوردن سرمایه یا
سرمایه گذاریها.

( -)3سایر عوامل شناخته شده غیر از واردات دمن شده که صنعت داخلی افغانستان را خ ساره مند می سازد نیز باید مورد
بررسی قرارگیرند .همچون عواملمیتواند  inter aliaرا در برداشته باشد و ان ع ارتند از: :
1
2

حجم و قیمت های واردات ایکه به قیمت دامپینگ فروخته نشده است،
کاهش در تقاضای داخلی یا تغییر در  ،مصرف ویا برداشت مشتری؛

3

رو

4

انکشافات در تکنالوژی.

5

های تجارتی محدود کننده رقابت بین تولیدکنندگان خارجی و داخلی افغانی،

موجودیت اثرات زیان بار ناشی از عملکرد صادراتی .

 6کاهش مؤلدیت صنعت داخلی افغانی.
( -)4باید ا مینان داد که خساره ناشی از سایرعوامل حکم مندرج فقره دوم این ماده به واردات دمن شده که در فقره ()1
این ماده تذکار گردیده ،مربوط نمی شود.
( -)5هرگاه یک صععادرکننده انفرادی صععادرات دمن نشععده داشععته باشععد ،ولی زمانیکه تمام صععادارت موصععوف 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 ازمعامعت دمن نشده است
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تهدید خساره مادی
ماده بیست و چهارم:
()1

تعیین تهدید خساره مادی بر اساس واقعیت های عینی بوده ونه باید صرفاً برای اتهام ،حدس و گمان یا احتماا بعید
ا ستوار با شد .تغییر شرای ی که و ضعیت را وری ایجاد کند که در آن دمپنگ با عث خ ساره شود باید وا ضح و
قریب الوقوع باشد.

()2

حین تصمیم گیری در خصوص موجودیت تهدید خساره مادی ،عوامل ذیل باید مدنظر گرفته شود:
1

نرم قابل معحظه افزایش واردات دامن شعععده به مارکیت افغانسعععتان که نشعععان دهنده احتماا افزایش قابل
معحظه واردات در آینده را دارد .

2

با درنظردا شت د ستر سی به سایر مارکیت های صادراتی برای جذب هرگونه صادرات بالقوه و اینکه ظرفیت
د ست دا شته کافی از سوی صادرکنند گان وجود دا شته یا افزایش بالقوه وقابل توجیه ظرفیت صادرات دمن
شده به افغانستان است  ،مدنظرگرفته میشود.

3

آیا وار دات به قیمت های وارد می شعععود که به میزان قابل معح ظه کاهش قیمت ها یا جلوگیری ازافزایش
قیمت ها درمارکیت افغانسععتان را دربرداشععته ویا درغیراینصععورت کدام مورد دیگری اتفاق افتاده ویا احتما ًال
افزایش تقاضا برای واردات بیشتر م رح باشد .

4
()3

موجودی محصولیکه تحت بررسی قرار دارد.

هیچ یک از عوامل مندرج فقره  ۲احکام ماده رهنمود ق عی ن وده  ،اما مجموع عوامل که در نظر گرفته می شعععوند
ممکن ا ست منجر به نتیجه گیری شودکه صادرات دمن شده بی شتر قریب الوقوع بوده و خ ساره جدی را وارد کند،
مگر اینکه اقدام محافظتی صورت بگیرد.

()4

بررسی تهدید خ ساره و ت یق احتمالی اقدامات ضد دامپینگ متعاقب توسط اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از
تجارت مد نظر گرفته شده و با مواظ ت خاص عملی میگردد.

تأخیر مادی درصنعت داخلی افغانی
ماده بیست و پنجم:
( )1تاخیر مادی یعنی به تآخیر انداختن انکشاف صنعت تولید کننده محصوا مشابه مربو ه که عمعًبه فعالیت آغاز کرده باشد .این
امر در حاالتی صادق است که عوامل آتی الذکر ،تحقق یابد:
1

موجودیت تعهد جدی یک شرکت افغانی م نی بر آغاز تولید محصوا مشابه مربو ه

2

موجودیت م العه م نی بر اینکه تولید یادشده امکان چذیر است

3

چعن و یا اعمار ساختمان برای تولید

4

نیروی کار ازق ل استخدام شده یا برای استخدام شدن چعن ترتیب ،گردیده باشد،

5
6

تولید آزمایشی برخی تولیدات به مقیاس کوچک ،
فروشات به منظور آزمایش کردن مارکیت

( )2فهرست مندرج حکم فقره  ۲این ماده جامع و نهایی ن وده وهیچ یک ازاین عوامل نمی تواند رهنمود ق عی داشته باشد.
( )3هرگاه قیمت به منظور دریافت تاخیر مادی مقای سه شود ،باید بین قیمت های واقعی دمن شده درمارکیت افغان ستان و
قیمت های قابل چیش بینی صنعت چعن شدۀ افغانی انجام شود .وچنین نشان داده شود که قیمت و یا هم حجم واردات
دمن شده ،تولید محصوا مشابه توسط صنعت چعن شده افغانی راخساره مند میسازد.
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( )4قضععایای ادعای تاخیر مادی باید با مراق ت ویژه بررسععی شععود .این بررسععی باید نه تنها حقایق واضععح و عینی بلکه
اتهامات ،حدس و گمان های احتمالی بعیدی که صنعت مربو ه در آینده نزدیک درافغان ستان تا سیس وفعاا می شود،را
مدنظرگیرد.
تعیین رابطۀ سببیت (علیت)
مادۀ بیست و ششم:
ق شواهد ومدارک ت صریح شده احکام مندرج ماده های  ۲1الی  ۲5این قانون ن شان میدهد که واردات دمن شده از

()1

ریق اثرات خ ساره مادی دامپینگ  ،موجودیت راب ه س یت یا علیت بین واردات دمن شده و خ ساره به صنعت داخلی
بر اساس بررسی تمام مدارک مربو ه وحقایق واقعی در دوسیه ،می باشد
( )2واردات دمن شده تنها عامل اصلی خساره شده نمیتواند ،اما میتواند لیل خساره درقالب یک راب ه اساسی واقعی وقابل
توجیه بین واردات دمن شده و وضعیت خساره مندصنعت داخلی افغانی باشد .
( )3اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت هر عامل شناخته شدۀ دیگرغیر از واردات دمن شده را که در عین زمان
صنعت به داخلی خساره وارت مینماید رامورد ارزیابی قرار دهد.
سایر عوامل ممکنه مرت ط در این خصوص ضمناً میتواند دربر گیرنده موارد آتی الذکر نیز باشد:
 1حجم و قیمت واردات ایکه به قیمت های دمن شده بفرو نرسیده است،
2

کاهش تقاضای داخلی یا تغییر درنمونۀ مصرف داخلی،

3

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

 6خساره های ناشی از عوامل مندرج فقره سوم این ماده ن اید به واردات دمن شده نس ت داده شود.
( )4شواهد مربو ه مندرج حکم ماده  ۲3این قانون ن شان میدهد واردات دمن شده در این قانون س ب خ ساره گردیده و
مستلزم آن است که میزان حجم ویا قیمت های واردات دمن شده تی یت گردد  ،مسولیت تاثیر گذاری بر بخش عمده
صنایع داخلی افغانستان را تامین نموده واین تاثیر به میزان قابل معحظه ای میتواند به عنوان یک دامپنگ ( کمترین
) اما مادی

قه بندی نماید.

فصل چهارم
مقتضیات شکلی
اصول عمومی
مادۀ بیست و هفتم:
( )1به استیناً احکام مندرج فقرۀ  ،9این ماده بررسی به منظور تی یت موجودیت ،درجه و اثر دامپینگ مورد ادعا ،تنها براساس
دریافت درخواست (شکایت) کت ی از یک جانب یا به نمایندگی صنعت داخلی افغانی ،آغاز گردد.
( )2درخواسععت برای شععکایت از جانب یک ویابیشععتر ازیک تولیدکنندۀ داخلی افغانی ویا هر انجمن که به نمایندگی .انها باید
تسلیم داده شود.
( )3برر سی درم ابقت به فقره اوا این ماده تا زمانیکه اداره حمایت از تجارت دفتر حمایت از تجارت بر ا ساس آزمایش درجه
حمایت یا مخالفت شکایت صورت گرفته ازجانب تولید کنندگان افغانی مح صوا م شابه از رف و یا به نمایندگی از صنعت
داخلی افغانی را آشکارنسازد  ،آغاز نمیگردد.
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( )4درخوا ست در صورتی ارائه شده و به نمایندگی صنعت افغانی زمانی مح سوب میگردد که از جانب تولید کنندگان داخلی
افغانی حمایت گردد و بیشععتر از  50فیصععد مجموع تولیدات محصععوا مشععابه را تولید نماید.هرگاه تولید کنندگان داخلی
کمتر از  ۲5فی صد تولید مجموعی مح صوا م شابه صنعت داخلی را تولید نمایند در ان صورت  ،برر سی آغاز شده نمی
تواند.
( )5در صورت که تولیدکنندگان داخلی درخوا ستی را که ی ان کمتر از  ۲5فی صد مجموع از تولیدات مح صوا م شابه تولید
شونده در افغانستان محسوس میگردد باید موضوع فوق را ق ل از آغاز بررسی ضد دامپینگ به اداره حمایت از تجارت اداره
حمایت از تجارت،ارایه نمایند و ثابت نمایند که خسعععاره بعد از بررسعععی را همه تولید کنندگان که از این روند حمایت
منمایند را باهم بصورت دسته جمعی متحمل میشوند.
هیج نوع بررسی صورت نمیگیرد در صورتیکه تولید کنندگان صنعت داخلی افغانی بصورت واضح و اشکار حمایت خویش

()6

را که ی ان کمتر از  ۲5فیصعد مجموع از تولیدات محصعوا مشعابه تولید شعونده  ،توسعط تولیدکنندگان صعنعت داخلی
افغانی تولید و با اسناد معت ر 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 معت ر ،تعیین میگردد.
( )8اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت از هر گونه ن شر درخوا ست م نی بر آغاز برر سی جلوگیری نموده مگر اینکه
تصمیم م نی بر آغاز بررسی ،اتخاذ شده باشد.
( )9در حاالت اسععتینایی تصععریح شععده در ماده  ،3۲اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت بر حسععب صعععحیت های
وظیفوی خویش می تواند بدون دریافت درخواسعععت از رف یا به نمایندگی از تولید کنندگان صعععنعت داخلی افغانی ویا
اتحادیه های کارگری افغانی ،تصمیم م نی بر آغاز بررسی را ،اتخاذ نماید.
( )10درخوا ست ،میتواند ق ل از آغاز برر سی چس گرفته شود ،در این صورت چنین چندا شته می شود که هیچ ق ضیه ای وجود
،نداشته است.
محتویات درخواست شکایت
مادۀ بیست و هشتم:
( )1درخواسععت باید بصععورت کت ی ازجانب یک رف ویا به نمایندگی از تولید کنندگان صععنعت داخلی افغانی با اسععتفاده از
هدایت ویا چرسشنامه مربو ه به اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت ،ارایه گردد.
( )2اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت حین دریافت درخواسععت با متقاضععی ارت اط گرفته تا یقینی سععازد که
تمام معلومات مورد نیاز در فورم ،ارایه گردیده است.
( )3همزمان با ارایه وت سلیمی درخواست برح سب احکام مندرج فقره  1این ماده درخواست 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
درخواسعت متذکره چنین معلوماتی چیرامون تمام مسعایل مرت ط به معلومات تجویز شعده موجود نزد متقاضعی را در بر
میگیرد یاخیر.
( )4اداره حمایت از تجارت  ،تمام درخواست های متقاضی را که ب ور درست تکمیل نشده باشد را ،مسترد می نماید.
( )5هیچ حکمی مندرج این ماده یک صعععنعت را از تقاضعععا درمورد معقات با اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت
جهت بحث عینی وم ستقیم چیرامون درخوا ستی که غرض دریافت کا ستی های آن ق ل از ارایۀ درخوا ست نهایی بوده،
مانع نمی شود.
( )6درخواست باید حاوی تمام معلومات دست داشته متقاضی بوده و ب ور خاص موارد آتی الذکر را نیز دربر گیرد:
1
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شهرت متقاضی ذریعۀ لست ترتیب شده از تولیدکننده گان داخلی شناخته شده محصوا مشابه

2

سایر رف های ذینفعهافغانی؛
(قیمت ها) تولید داخلی افغانی محصوا مشابه؛

3

حجم و ارز

4

شرح کامل محصوا دمن شده مورد ادعا یا محصوا تحت بررسی؛

5

نام کشور یا کشورهای صادرکننده و م داء ؛

6

شهرت هریک از صادرکنندگان یا تولید کنندگان خارجی شناخته شده و لیست اشخاص ،رفها،شرکت های شناخته
شده وارد کنندۀ محصوا مربو ه به افغانستان؛

7

سایرمعلومات ضروری نیز الزمی چنداشته می شود:
الف  -قیمت های محصععوا مربو ه حین اختصععاص یافتن برای مصععرف در مارکیت های داخلی کشععور یا
کشور های م دا یا صادراتیکه در برابر آن بفرو

میرسد؛

ب  -درصععورت لزوم ،قیمت های که در برابر آن محصععوا از کشععور یا کشععورهای م دا یا صععادرات به یک
کشور یا کشورهای ثالث ،بفرو میرسد.
ج  -ارز ساخته یا ابداع شده مح صوا م شابه که حاوی هزینه های تولید جمع مفاد معقوا در ک شور
م دا ویا صادرکننده باشد؛
د – درصورت لزوم ،قیمت های صادرات به افغانستان .
ذ  -قیمت های که در برابر آن محصوا مربو ه برای بارنخست به یک خریدار مستقل در بازار افغانستان ،
بفرو رسیده است؛
ر  -تحوا حجم واردات دمن شدۀ مورد ادعا؛
ز  -تآثیرات این واردات بر قیمت های محصوا مشابه در بازار افغانستان و اثرات متعاقب واردات متذکره بر
روی صنعت داخلی افغانی وریکه بو سی له عوامل و شاخص های مربو ه تآثیر گذار بر وضعیت آن صنعت
،ثابت گردیده باشد.
( )7ادعای ساده که تو سط شواهد مربو ه اث ات ن شده با شد نمی تواند به اندازه کافی برای چا سخ گویی به الزامات این ماده
درنظر گرفته شود .
بررسی درخواستی
مادۀ بیست و نهم:
( )1اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت حتی االمکان صحت و تکافوی شواهد مندرج درخوا ست در راب ه به
دامپینگ ،خساره و راب ه س یت که شروع بررسی را توجه نماید ،انجام میدهد.
( )2به تقا ضای اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت یا صعح دید خویش ،نهادهای اجرائیوی باید معلومات و
اسعناد که برای اتخاذ تصعمیم در زمنیه فقره ( )1این ماده ضعروری و مرت ط باشعد ،در مدت زمان که از رف اداره
حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت تعیین گردیده است ،ارائه نماید.
( )3هرگاه اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت تی یت نماید که نیاز به معلومات یا اصعععحات جزیی اضععافی
در درخواست ضروریست با توجه به ماهیت معلومات ،میتواند تصمیم م نی بر تقاضای رسیدگی از جانب درخواست
کننده یا ادامه بررسی را ،اتخاذ نماید.
( )4هرگاه اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت ،معلومات اضععافی و اصعععحات اسععاسععی را الزم چندارد  ،اداره
اداره حمایت از تجارت یادشده باید تمامی نواقص را تی یت و موضوع را به درخواست کننده ،ا عع دهد.
( )5اگر درخواست کننده نتواند نواقص متذکره را در مدت زمان مناسب مرفوع سازد درخواست متروک و دوسیه بسته
،محسوب میگردد.
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( )6هرگاه درخواست حاوی کاستی های اساسی باشد ،دوباره به درخواست کننده مربو ه مسترد و ارساا میگردد.
( )7اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت  ،هر نوع مکاتیب ناقص را باید در خعا  15روز کاری چس از دریافت
درخواستی ارساا نماید.
( )8درصعععورتیکه صعععنعت متذکره جمع آوری معلومات مقتضعععی را مرتب کرد ،هیچ حکمِ مندرج این ماده مانع ارایه
درخواست جدید از رف این صنعت شده نمی تواند و اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت  ،به آن مانند
یک درخواست جدید تعامل می نماید.
( )9اداره حمایت از تجارت  ،ت صمیم این که درخوا ست ب صورت در ست ان تنظیم گردیده ا ست ویا اینکه ا سناد ارایه
شده تو سط درخوا ست دهنده نیاز به تجدید دارد ،را باید در خعا  15روز کاری چس از دریافت درخوا ست اتخاذ
نماید
()10

اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت از نشععر درخواسععت آغاز بررسععی خود داری مینماید ،مگر

اینکه ت صمیم م نی برآغاز برر سی اتخاذ شده ب ا شد .هرگونه ا عع ر سانی درمورد درخوا ست برای شروع برر سی ،
چس از دریافت یک درخواسعت به درسعتی مسعتند سعازی شعده وق ل از شعر وع بررسعی  ،مقامات دولت کشعور یا
کشورهای م دا ویا صادرکننده گان ،ا عع رسانی شود .
تصمیم مبنی بر آغاز بررسی
مادۀ سی ام
( )1هیچ برر سی ضد دامپینگ آغاز نمی گردد  ،مگر اینکه اداره حمایت از تجارت ،بر ا ساس شواهد می ت و بعد از برر سی
عینی ،موارد آتی را تی یت دهد:
ق شرایط مندرج حکم فقره  3ماده  ۲7این قانون  ،می اشد.

1

موقف درخواست کننده

2

موجودیت دامپینگ  ،خساره ،راب ه س یت و شواهد کافی که آغاز بررسی را توجیه نماید .

 3س ح کلی دامپینگ بیشتر از اندازه  ( DeMinimisکمترین ).
 4حجم واردات دامپینگ مورد ادعا که از اندازه کمترین  ،بیشتر باشد.
 5مکلفیت های تصریح شده در ماده  ۲7ب ور درست رعایت شده باشد.

( )2اداره راجع به آغاز بررسی در اسرع وقت  ،معموالً در جریان ( )30روز کاری بعد از دریافت درخواست شکایت ،تصمیم
اتخاذ مینماید.

( )3در موارد آتی شواهد دامپینگ ،خساره و راب ه س یت همزمان مورد غور قرار میگیرد.
 -1در تصمیم گیری م نی بر اینکه بررسی آغاز شود یانه،

 -2بعد از آن در جریان دوره بررسی.
( )4هرگاه قناعت اداره حمایت از تجارت اداره حمایت از تجارت درمورد عدم کافی بودن شععواهد دامپینگ ،خسععاره ویا
س یت توجیه کننده درروند برر سی حا صل گردد  ،درخوا ست رد شده و برر سی فوراً متوقف میگردد .در صورت رد

درخواست ،اداره حمایت از تجارت باید دالیل رد آن را ور مشرح بیان وموضوع را به متقاضی ،ا عع دهد.
( )5هرگاه اداره حمایت از تجارت  ،تی یت نمایدکه حد دامپینگ ،حجم واردات دمن شععده و خسععاره وارد شععده به حد
 ( DeMinimisکمترین ) است  ،بررسی باید فوراً متوقف گردد.

( )6به استینای حاالت خاص ،بررسی ها باید در خعا یک ساا خاتمه یابد ،و به هیچ صورت ن اید بی شتر از  18ماه بعد
از آغاز ،ادامه یابد.
( )7درصورت چذیر

شکایت ،اداره حمایت از تجارت  ،تصمیم میگیرد که آیا معلومات الزم و شواهد ق عی م نی بر این

موجود است که واردات دمن شده س ب خساره مادی به صنعت داخلی افغانی میگردد.
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( )8بر حسب تقاضای متقاضی ،اداره حمایت از تجارت میتواند به صنعت داخلی افغانی فرصت بر گزاری جلسه استماعیه
شفاهی ،اع ا کند که ی آن دالیل م نی بر رد نمودن درخواست ا

را مورد بحث ،قرار دهد.

( )9هرگاه درخواسععت رد گردد ،اداره حمایت از تجارت حقایق و دالیل تفصععیلی چنین یک تصععمیم را بیان نموده ودر
ظرف مدت  5روز کاری از تاریخ تصمیم ،ب ور کت ی به متقاضی ،ارساا می نماید.

( )10تصمیم رد درخواست

ق قوانین افغانستان قابل استیناف می اشد.

( )11کاستی های کم و نامحسوس دردرخواست مانع آغاز بررسی نمی شود.
اطالعیه آغاز بررسی
مادۀ سی ویکم:
( )1ا ععیه آغاز بررسی بعنوان راه اندازی چروسه بررسی چنداشته شده ،محصوا و مملکت مورد بررسی ،خعصۀ معلومات
ارایه شده شده را به کشورهای مربو ه بیان واظهارمیدارد که همه معلومات مربو ه رابه اداره حمایت از تجارت ،ارساا
نماید.
( )2ا ععیه آغاز بررسی ب ور خاص حاوی معلومات الزم در راب ه به موارد ذیل می باشد:
1

تشریح محصوا تحت بررسی بشموا

قه بندی تعرفوی آن؛

 2نام کشور یا کشور های م دا ویا صادر کننده؛
 3تأئید و تصدیق درمورد وضعیت متقاضی یا درخواست کننده .
4

چیشینه رزالعمل بررسی بشموا تاریخ آغاز بررسی؛

 5تشریح باید بیانگرآن باشدکه اتهام دامپینگ بر روی چه بنایافته است؛
6

خعصه عوامل که ادعای خساره بر آن استناد شده؛

 7خعصه عوامل که ادعای راب ه س ی بر آن استناد شده؛
8
9

وضععاحت درمورد اینکه اداره حمایت از تجارت  ،حق محدود سععاختن بررسععی

ق احکام این قانون و رزالعمل

مربو ه را دارد ..
سععایر فعالیت ها وابسعع ه به رزالعمل از جمله محدودیت های زمانی که به رفین ذینفع اجازه میدهدتا دیدگاه
خویش را ارایه کنند  ،مهلت برای درخواسععت جلسععات تخنیلکی واسععتماعیه ،سععایر چروسععه های زمانی مشععخص
ومخا ب که باید توسط آن نماینده گان رف های ذینفعههدایت شوند.

 10معلومات ارائه ش ده

ق معموا از ریق بازدیدهای ساحوی مورد تائید قرار میگیرد.

( )3تاریخ آغاز برر سی همان تاریخ ن شر ا ععیه آغاز برر سی بوده و محدودۀ زمانی برای ختم برر سی از همین تاریخ محا س ه
می گردد.
( )4ا ععیه آغاز بررسی در جریدۀ رسمی  ،وب سایت رسمی یا روزنامه های سرتاسری دولت افغانستان درخعا  5روز کاری
از تاریخ تصمیم گیری برای آغاز بررسی ،نشرمی گردد.
( )5ا ععیه آغاز بررسی بیانگر مواردی است که ضمن معرفی  ،نظریات ومعلومات خویش را ب ور کت ی ارائه نموده درصورت
تقا ضا چنین نظریات و معلومات در جریان برر سی درنظر گرفته می شود  .ثانیاً ا ععیه متذکره زمانی را بیان مینماید که در
خعا آن رفهای ذیععقه میتوانند به تأسی از این قانون جهت استماع به اداره حمایت از تجارت درخواست ،ارایه نمایند.
( )6اداره حمایت از تجارت صععادرکنندگان ،واردکنندگان ،تاجران و انجمن های نمایندگی کننده یا صععادرکنندگان شععناخته
شده و همچنان نمای ندگان ک شور م دا ویا صادرات و شاکیان را از آغاز بررسی با رعایت حفاظت معلومات محرم آگاه ساخته،
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متن کامل درخواستی کت ی (شکایت) مواصلت کرده از صادرکنندگان شناخته شده و مسؤلین کشور م دا ویا صادرات را در
اختیار آنان قرارداده ،و آنرا برحسب تقاضا دراختیارسایر رفهای ذیععقه دخیل در موضوع ،قرارمی دهد.
( )7درصورت که تعداد صادرکنندگان و رف های ذینفعه یشتر باشدمتن کامل شکایت کت ی صرفاً به مقامات کشور م دا
ویا وصادرات ویا انجمن های تجارتی مربو ه ،قرار داده شود.
( )8بررسی ضددامپینگ ن اید چروسیجر ترخیص گمرکی را ،مانع گردد.
آغاز بررسی به لزوم دید اداره
مادۀ سی و دوم
( )1در حاالت خاص و اسععتینایی اداره حمایت از تجارت ،می تواند بدون دریافت درخواسععت کت ی از رف یا به نمایندگی از
بخش عمدۀ تولید کنندگان صنعت داخلی افغانی ،تصمیم م نی بر آغاز بررسی اتخاذ نماید ،مشروط بر اینکه شواهد الزم
بر وجود دامپینگ ،خساره و راب ه س ی که آغاز بررسی را مؤجه توجیع نماید ،موجود باشد
( )2اداره حمایت از تجارت ،باید گزار

غیر محرم تصمیم خویش را م نی بر اغاز بررسی به لزوم دید خویش تهیه و آنرا در

اختیار رفهای ذیععقه ،قرار دهد.
( )3در صورت ن ود تعهد بخش بزرگ ازتولیدکنندگان صنایع داخلی در راب ه به ارائه معلومات مقتضی درخصوص بررسی ضد
دامپینگ ،اداره حمایت از تجارت نمیتواند بررسی ضد دامپینگ را ،آغاز نماید.
( )4هرگاه کارگران صنایع تولید کننده مح صوا م شابه بیکار ساخته شوند ویا تهدید به بیکار سازی شوند ،اگر چنین عمل
درنتیجه واردات دمن شده باشد ،اتحادیه های نمایندگی کنندۀ کارگران میتوانند از اداره ،درصورتیکه نشانه های دمپنگ
وخ ساره موجود باشد تقا ضای ،بررسی نمایند ،اتحادیه ها باید تو ضیح کامل مح صوا دمن شده مورد ادعا ،نامهای تولید
کنندگان افغان محصوا مشابه و نام کشور یا کشور های صادرکننده و م دای مربو ه را فراهم نماید.
اصول عمومی بررسی
مادۀ سی و سوم:
( )1چس از آغاز چروسععه  ،اداره حمایت از تجارت باید بررسععی خود را آغازنماید چنین بررسععی باید شععامل دامپنگ خسععاره
وراب ه س یت که همزمان مورد بررسی قرار می گیرد .
( )2بمنظوردریافت نتایج بهتر ،یک دوره بررسععی تعیین گردد که درآن دوره بررسععی برای دامپینگ ،به ور معموا حد اقل
 6ماه وحد اکیر  18ماه ق ل از شروع آغاز ر سیده گی را تحت تعین گردیده ا ست .ا ععات مربوط به دامپنگ به یک
دوره بعدی چس از این دورۀ بررسعععی به ورمعموا ن اید مورد توجه قرار گیرد  .دوره جمع آوری ا ععات برای دمپنگ
بعد از دوره بررسی شامل دوره حد اقل  6و حد اکیر  18نمی اشد.
( )3در صورت موجودیت خساره ،مدت زمان دورۀ بررسی دامپینگ مندرج حکم فقرۀ  ۲این ماده مدنظر گرفته می شود اما
میتواند به مدت  6ماه چس از چایان دوره ( 6الی 18ماه ) ،بمنظوربرر سی اثرات دمپنگ ،تمدید گردد.دوره برر سی خ ساره
باید حد اقل  ۲ساا ق ل از شروع دوره برر سی دمپنگ بمنظور برر سی تو سعه صنایع داخلی افغان ستان ی یک دوره
زمانی معیین ،تنظیم میگردد
( )4اداره حمایت از تجارت بعد از آغاز روند بررسی به اسرع وقت که بیشتر از  5روز کاری ن اشد امور ذیل را انجام میدهد :
 1تمام رفهای ذیععقه شناخته شده را از آغاز بررسی ا عع دهد.
2

ارایه چرسعشعنامه مربو ه ،جزئیات دقیق معلومات مورد نیاز از رف ذیععقه وشعیوه ایکه این معلومات توسعط
چاسخ دهنده در اختیار رف ذیععقه قرار میگیرد .

22

3

ارایه چرسععشععنامه مربو ه به رف ذیععقه شععناخته شععده که جزئیات مربوط به معلومات مورد نیاز از رف
ذیععقه در ان م شخص گردد و نحوه قرار دادن آن معلومات تو سط رف ذیععقه در چا سخ خویش ،فراهم می
نماید.

( )5به منظورتحقق فقره ( ) 1این ماده ،اگر تعداد صادرکنندگان و تولیدکننگان خارجی ذیدخل ب سیار زیاد با شد ،متن کامل
درخواستی فقط به ادارات کشورهای صادراتی یا به انجمن های تجارتی مربو ه ،ارایه میگردد.
( )6به همه رف های ذینفعهدربرر سی ضد دامپینگ مدت زمان کافی جهت ارائه شواهد ب ور کت ی ،که به نظر آنها مرت ط
به بررسی جاری باشد ،داده میشود.
( . )7رفین که چرسشنامه دریافت می نمایند حد اقل  30روز کاری بعد از دریافت چرسشنامه برای چاسخ گویی مهلت دارند.
تولیدکنندگان داخلی وارد کنندگان ،صععادرکنندگان و تولیدکنندگان خارجی فقط از چرسععشععنامه های مربوط به اداره
حمایت از تجارت استفاده می نمایند تا ا ععات را در اختیار اداره حمایت از تجارت قرار دهند .
( )8به منظورتحقق حکم فقره ( )4این ماده 14 ،روزکاری ازتاریخ ارسعاا به رفین ،چرسعشعنامه های مربو ه دریافت شعده
،تلقی میگردد.
( )9با درنظرداشععت محدودیت زمانی بررسععی ،میعاد  30روزه مندرج حکم فقره ( )7این ماده ،میتواند بدون ت عیض تمدید
شود مشروط بر اینکه رف متقاضی دالیل من قی چنین تمدید را ،ارایه نماید .
چرسشنامه های مربوط به رفین ذیععقۀ بعد از ده روز کاری از تاریخ ارساا دریافت شده تلقی میگردد.
()10

چرسشنامه های مربوط به رفین ذیععقۀ بعد از ده روز کاری از تاریخ ارساا دریافت شده تلقی میگردد.

()11

در صورتیکه اداره حمایت از تجارت تصمیم م نی بر استفاده از نمونه برداردی را اتخاذ نماید  ،رف های ذینفعه ه

ویژه صعععادرکنندگان ،تولیدکنندگان خارجی ،واردکنندگان ،تاجران و تولیدکنندگان داخلی  ،همچون رف ها باید
درظرف ده روز کاری از تاریخ ا عع م نی بر نمونه برداری شرکت نموده و تصمم خویش را به اداره آشکار سازند.
()12

اداره حمایت از تجارت ،به اسعععتفاده کننده گان صعععنایع محصعععوا تحت بررسعععی و نهاد های نمایندگی کننده

مسععتهلکین در حاالت که محصععوا ور عمده و چرچون به فرو

رسععیده باشععد دعوت بعمل آورده و فرصععت کافی را

میدهد تا معلومات مرت ط به بررسی در راب ه به دامپینگ ،خساره و راب ه س یت را ،فراهم نماید.
()13

ضرب العجل برای ارائه معلومات تو سط رفها که م ستقیماً م لع نگردیده اند  40روزکاری از تاریخ آغاز برر سی

،می باشد.

تمدید زمان
مادۀ سی و چهارم:
رفهای ذیععقه با ارائه دالیل موجه می توانند تمدید مدت زمان تصریح شده درم ابقت با این قانون را تقاضا نمایند.
بررسی و دوسیه های عامه
مادۀ سی و پنجم:
( )1اداره حمایت از تجارت ،یک دوسیه جداگانه منظم برای تحقیق یا بازنگری ضد دامپینگ برای اسناد محرم و غیر محرم
(عامه) را ایجاد نماید
( )2تمام ا سناد ا ستفاده شده در برر سی که تو سط رفین یا دفتر ارایه شده و یا از سایر منابع بد ست آمده با شد باید در
دوسععیه بررسععی محرم و دوسععیه عامه ور تاریخوار گذاشععته شععود ،مگر اینکه
بازگردانده شده باشد.
23

ق احکام این قانون به رف مربو ه،

( )3شاکیان ،واردکنندگان ،تاجران  ،صادرکنندگان  ،انجمن های نمایندۀ گی کننده  ،کاربران  ،سازمانهای م ستهلکین ،که
درم ابق با این قانون  ،شناخته شده اند وهمچنین نمایندگان ک شور صادرات ویا م دا میتوانند برا ساس درخوا ست
کت ی برر سی کلیه ا ععاتی که تو سط هر رف برای تحقیق ارایه شده ا ست  ،به صورت جداگانه از ا سناد داخلی تهیه
شععده توسععط مقامات یا هرنهاد دولتی درافغانسععتان که مربوط به ارایه قضععایای آنها اسععت و ق احکام این قانون محرم
ن وده و مورد استفاده در بررسی قرارگرفته باشد  ،دراختیار شان قرار دهند .
( )4دسععترسععی به دوسععیه محرم محدود به مسععؤلین بررسععی اداره حمایت از تجارت  ،و هم چنان  .بورد حمایت از تجارت
می اشد .هرگاه تصمیم 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.
( )5اداره حمایت از تجارت  ،به تمام رفهای ذیععقه فرصععت میدهد که معلومات غیرسععری که در بررسععی اقدامات ضععد
دامپینگ ارایه یا بدست آمده است ،در اسرع وقت ،مشاهده نمایند.
لسان بررسی
مادۀ سی و ششم:
( )1بررسی های ضد دامپینگ به یکی از لسان های رسمی کشور ،صورت میگیرد.
ق احکام این قانون آمار و ارقام ،درخواسععتهای کت ی و سععایر معلومات در صععورتی چذیرفته میشععوند که فقط به

()2

یکی از ل سان های ر سمی ک شور با شد  .در صورت که موارد فوق الذکر ل سان خارجی با شد ،باید همراه با ترجمه
انگلیسی ،ارایه گردد ،مگر اینکه اداره حمایت از تجارت  ،کت اً ور دیگر ،موافقه نموده باشد .
فسخ بررسی ضد دامپینگ
ماده سی و هفتم
( )1در حاالت ذیل اداره حمایت از تجارت حمایت ازتجارت میتواند بررسی را ،فسخ نماید:
1

در صورت عدم موجودیت دامپنگ یا حد اقل دامپینگ،

2

( کمترین ) بودن واردات دامن شده،

3

عدم موجودیت خساره به صنعت داخلی افغانی،

4

عدم موجودیت راب ۀ س یت بین واردات دامن شده و خساره به صنعت داخلی افغانی.

 5درصورت دریافت اینکه ،اتخاذ هرگونه اقدامات ضد دامپینگ علیه منافع عامه در افغانستان باشد.
صرف نظر از درخواست
ماده سی و هشتم:
هرگاه صنعت داخلی افغانی از درخوا ست یا شکایت خویش صرف نظرنماید روند برر سی ،خاتمه چندا شته شده مگر اینکه
چنین چایان دهی علیه منافع عامه افغانستان ،ن اشد.
مقتضیات معلومات واستفادۀ آن
مادۀ سی ونهم:
( )1تمام رفهای ذیععقه حق دارند تا بر م نای معلومات دسععت داشععته درج در دوسععیه عامه اظهارات شععفاهی یا کت ی را
ترتیب و ارایه نماید .در صورتیکه این اظهارات به حدکافی مستدا باشند اداره حمایت از تجارت آنها در نظر میگیرد.
( )2اداره حمایت از تجارت  ،با در نظرداشت مشکعت وتقاضای رفهای ذیععقه بخصوص شرکتهای کوچک در جمع آوری
معلومات به آن روبرو میشوند ،همکاری در حد ممکن را  ،انجام می دهد.
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( )3معلوماتی دریافت شده براساس این قانون فقط برای اهدافی که مورد درخواست قرار گرفته است ( بررسی ضد دامپنگ
) مورد اسععتفاده قرار گیرد  ،مگر اینکه معلومات دریافت شععده نشععان دهنده فریب کاری گمرکی یا هرگونه تخلفات یا
تقلب یا کار جرمی باشد  .در چنین موارد معلومات باید در اختیار مراجع مربو ه دولتی قرار گیرد .
( )4احکام مندرج فقرۀ  3این ماده ن اید ا ستفاده از معلومات دریافت شده در زمینه یک برر سی ضد دامپنگ را در جهت
آغاز برر سی مربوط به ا صعح تجارتی مرت ط دیگر مانند(برر سی حمایت از صنایع داخلی  ،برر سی ضد س سایدی ) در
راب ه با محصوا مشابه مورد استفاده قرار دهد .
ارایۀ اسناد
مادۀ چهلم:
 .1اسناد میتواند توسط شخص ،چست راجستر شده و یا هم از ریق وسایل الکترونکی ارائه گردد .بدون درنظر داشت وسیله
انتخاب شده ارایه اسناد ،رف ارائه کننده با موفقیت کامل باید ،ث وت ارائه اسناد را حفظ و در صورت ضرورت آنرا به اداره
حمایت از تجارت ،نشان دهد.
 .2بادرنظرداشعت حکم فقره ( )1این ماده اسعناد یا چاسعخ های که با حجم بزرگ از جمله چرسعشعنامه ها باید ور کت ی و
همچنان در  ،DVD،CD-ROMفلش ویا وسیله مشابه دیگر توسط شخص یا چست راجستر شده ،ارائه گردد.
تصدیق معلومات مواصلت شده و بررسی ها برای دریافت معلومات بیشتر
مادۀ چهل و یکم:
( )1دفتر به اسعععتیناء حاالت مندرج احکام این قانون دقت و کامل بودن آن معلومات را که از سعععوی رفهای ذیععقه به
اساس یافته های شان ارائه شده  ،در جریان بررسی ،تصدیق می نماید.
( )2بمنظور تصععدیق معلومات ارائه شععده یا جهت کسععب جزئیات بیشععتر این معلومات ،اداره حمایت از تجارت درصععورت
ضرورت میتواند بررسی های را در قلمرو کشور یا کشور های م دا یا صادرات (،تصدیق یا بررسی ساحوی ) انجام دهد،
مشعععروط بر اینکه اداره حمایت از تجارت موافقت رفهای ذیععقه مربو ه را کسعععب کرده و نمایندگان دولت یا دولت
های م دا ویا صادرکننده گان مربو ه را ا عع دهد ،مگر اینکه کشورهای یادشده در برابر این بررسی ،اعتراض نمایند.
( )3چنین تصادیق میتواند شامل تصدیق ساحوی ،روی میز ویا ترکیب هر دو باشد.

تصدیق و بررسی ساحوی
مادۀ چهل و دوم:
( )1دفتر ،در صورت لزوم دید ،میتواند بازدید های را جهت برر سی سوابق رفهای ذیععقه انجام و معلومات ارائه شده را
تصدیق نماید ویا معلومات مزید راجع به دامپینگ ،خساره و راب ۀ س یت را ،م ال ه نماید.
( )2در صورت عدم ارایه چاسخ مناسب و بموقع به هرگونه چرس شنامه م روحه ،اداره حمایت از تجارت میتواند ت صمیم م نی
به عدم تصدیق ویا بررسی برای دریافت واقعیت ها را ،اتخاذ نماید.
( )3دفتر تصمیم خویش م نی بر انجام دادن بررسی ساحوی را ضم تاریخ آن به رفهای مربوط ذیعً ،ا عع می دهد:
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1

مراجع کشور صادر کننده؛

2

صادرکنندگان ویا تولید کنندگان خارجی؛

3

تولیدکنندگان 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.

7

هر شخص حقیقی یا حکمی که رف ذیععقه در یک بررسی ن اشد مشروط براینکه به مقصد بررسی یاد شده
مرت ط باشد.

( )4رفهای ذیععقه مرت ط بررسی ساحوی از ماهیت معلومات ویا هرگونه معلوماتی که در ی بازرسی های که برای چنین
چروسععه ارایه وبدسععت می آیند ،م لع میگردند  .درخواسععت های م روحه که مورد تصععدیق قرار گرفته  ،برای کسععب
معلومات مزید چیرامون معلومات بدست آمده ق لی را مانع نمی گردد .
( )5هرگاه تولیدکنندگان داخلی (شععاکیان) –که بخش بزرگ تولیدات داخلی راتشععکیل میدهند  ،با بررسععی 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 چرو سه
بدون اعماا اقدامات ضد دمپنگ ،متوقف می شود .
( )6تصععدیق معلومات مربوط به صععنعت داخلی افغانی درصععورت لزوم چیدا نمودن معلومات بیشععتر در موارد ذیل حتمی
چنداشته می شود :
 1درخواستی (شکایت)؛
 2جواب به چرسشنامه صنعت داخلی یا هرسند دیگر که به تولیدکنندگان داخلی بعد از آغاز بررسی ارساا شده باشد.
( )7در صورتیکه هریک از رفهای ذیععقه صریحاً با تصدیق ساحوی موافق ن اشد ،اداره حمایت از تجارت میتواند معلومات
آن رف را رد موضوع را ق احکام مندرج این قانون ت یق نماید.
( )8اداره حمایت از تجارت در اسعععرع وقت ،بعد از حاصعععل نمودن توافق رفهای ذیععقه خارجی ذیربط ،ادارات کشعععور
صادرکننده ویا ک شور م دا را از نام و آدرس های رفهای که در آن ک شور که قرار ا ست بازدید شوند همراه با تاریخ
های توافق شده در این خصوص ،م لع میسازد.
( )9هرگاه رف ذیععقه مانع تاخیر ویا به ور قابل توجیه مانع انک شاف

یعی ت صدیق ساحوی گردد ویا در صورتیکه

چنین رف درخوا ست لغو یا ختم آن را ق ل از اینکه اداره حمایت از تجارت ختم آن را مدنظر گرفته با شد ،را بخواهد،
اداره حمایت از تجارت میتواند بررسی را بعفاصله متوقف نماید .
( )10هیچ بررسی ساحوی درمورد هریکی از رفهای ذیععقه ،ق ل از ارائه چاسخ کامل چرسشنامۀ آنها ،صورت نمیگرد.
( )11اداره حمایت از تجارت گزار

تحقیق سعععری و غیر سعععری را درراب ه به هریک رفهای ذیععقه که مورد بازدید قرار

گرفته اند تهیه نموده و ،این گذار

باید جزئیات ومراحل ویافته های بررسی درمحل ( ساحوی ) را در بر داشته باشد.

( )12اگر درشرایط استینایی وری درنظر گرفته شود که در تیم بررسی متخصصین غیر دولتی گماشته شده باشند شرکتها
و مقامات ک شور صادر کننده باید

ق حکم مندرج فقره ( )1این ماده ا عع دهی گردند  .هریک از این متخ ص صان

غیر دولتی باید از تحریم های موثر برای نقض الزامات محرمانه برخوردار شععوند  .در چنین شععرایط افرادی که با رق ای
رف ذیععقه مورد نظر تحت بررسی راب ه داشته باشند حذف میگردند

عدم همکاری
مادۀ چهل و سوم
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( )1هرگاه یکی رفهای ذیععقه مانع دسععترسععی به معلومات شععود و یا معلومات ضععروری را در محدوده زمانی که در
قانون ذکر گردیده ارائه نکند؛ یا بدون ارائه دلیل موجه ور جدی مانع بررسعععی می گردد ،اداره حمایت از تجارت
میتواند م نی بر شواهد دست داشته تصمیم موقت یا نهائی ،می ت یا منفی را ،اتخاذ نماید.
( )2هرگاه رف ذیععقه معلومات غلط یا گمراه کننده را ،ارائه نماید ،اداره حمایت از تجارت آن را نادیده میگیرد و بر
بنیاد شواهد موجود ،اتکأ می نماید.
( )3عدم همکاری رف میتواند منجر به رسیدن به نتیجه م لوب کمتر شود
()4

رفین ذیععقه از عواقب عدم همکاری آگاه ساخته میشوند.

()5

ارائه نکردن چاسععخ الکترونیکی عدم همکاری تلقی نمیشععود ،مشععروط براینکه رف ذیععقه ثابت نماید که ارائه
چاسخ وریکه خواسته شده منجر به یک هزینه اضافی غیر معقوا بوده است
هرگاه معلومات ارائه شده توسط رفها از هر نگاه م لوب ن اشد ،بازهم ن اید نادیده گرفته شود مشروط بر اینکه:

()6

1
2
3

هرگونه نواقص موجوده در ایجاد نتیجه دقیق ،دشوار ن اشد .
معلومات متذکره ور درست در زمان مناسب  ،ارائه گردیده و قابل تصدیق باشد؛
رف در ارایه معلومات متذکره تا حد توان درست عمل کرده باشد.

مقتضیات معلومات
مادۀ چهل و چهارم:
()1

هرگاه شعواهد یا معلوماتیکه ازجانب اداره حمایت از تجارت  ،چذیرفته نشعود ،رف ارائه کننده با دریافت دالیل مربوط
م لع شده و با نظرداشت محدودۀ زمانی بررسی باید فرصت توضیح بیشتر را در خعا مدت معقولی داشته باشد .هرگاه
اداره حمایت از تجارت  ،این توضیحات را قناعت بخش نداند ،دالیل رد چنین شواهد یا معلومات باید ی یک تصمیم
نشرشده ،ارائه نماید.

()2

هرگاه ت صامیمکه در راب ه با تفاوت دامپینگ اتخاذ میگردد براساس حقایق دست داشته ازجمله معلوماتیکه درچروسه
ارائه شده است  ،باشد .درصورت امکان وبا توجه به محدودۀ زمانی بررسی،با ارجاع به معلومات ارائه شده از سایر منابع
مستقل که ممکن است درجریان بررسی قابل دسترس باشد یا از سایر رفهای ذیععقه بدست آمده شده باشد.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:
( )1ا ععیۀ عامه در موارد آتی صادر می گردد:
1

آغاز اجراآت (بررسی) ضد دامپینگ.

2

تصمیم گیری ابتدائی می ت یا منفی.

 3تصمیم گیری نهائی بررسی ها .
4

تصمیم گیری درمورد چذیر

یا چایان دادن اجراات .

 5تصمیم گیری درمورد لغو نهایی عوارض ضد دامپینگ.
 6تصمیم گیری درمورد تعدیل اندازه عوارض یا اجراات نهایی ضد دامپینگ .
 7آغاز بازنگری ها و روند بازچرداخت.
 8هرگونه اقدام یا تصامیم دیگرکه حاوی م الب ذیل باشد :
الف – تصمیم
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ق موافقتنامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی باید نشرگردد.

ب –اداره حمایت از تجارت مسؤوا نشر،جهت ا مینان ازجریان بررسی واجراات به ورمناسب تحقق یافته
 ،می باشد.
ج – تضمین نمودن حق دفاع کامل برای رفهای ذیععقه .
( )2به اسعععتیناط ا ععیه آغازین منتشعععرۀ،

ق احکام مندرج این قانون ،هرگونه ا ععیه های عمومی باید به ور

معموا جزئیات مربوط ومهم را در ارت اط به ت صمیم مربوط به آنرادا شته با شد  ،درحالیکه م سائل حقیقی و قانونی
مربوط به همان فیصله در گزار عمومی جداگانه گنجانیده می شود .
( )3گزار شات ابتدائی و نهائی باید دارای جزئیات کافی در راب ه به موجودیت وعدم موجودیت دامپینگ ،خ ساره ،راب ه
س یت و تمام مسائل حقیقی و قانونی که منتج به استدالا تائید یا رد شده است ،باشد.
نواقص
ماده چهل و ششم:
( )1اداره حمایت از تجارت باید تحلیل مقدماتی و چاسععخ به چرسععشععنامه های م روحه را انجام داده ومکاتیب نواقص یا
درخواست واضح و معلومات اضافی را در ظرف حد اکیر  10روز کاری بعد از دریافت چاسخ به چرسشنامه های م روح
ارساا ،نماید
( )2اداره حمایت از تجارت باید مکتوب نواقص جهت واضععح شععدن یا کسععب ا ععات بیشععتر ،محدوده زمانی برای ارائه
چاسخ به درخواست هارا ،تصریح نماید.
اطالع دهی
ماده چهل و هفتم:
( )1تمام ا عع دهی ها و گزارشات جداگانه عمومی

ق احکام این قانون تحقق یافته  ،باید به تمام رفین ذیععقه شناخته

شده و گمرکات افغانستان ارایه گردد.
( )۲هرگاه تعداد صععادرکنندگان یا سععایر رفهای ذیععقه بیشععتر باشععند ،متن کامل ا ععیه ها و گزارشععات جداگانه عامه
راصرف میتوان به مراجع مربو ه کشور م دا ویا صادرکننده گان یا انجمن های مربو ه تجارتی ،ارساا نمود.
محاسبه انفرادی
مادۀ چهل و هشتم:
به اسععتیناًء احکام مندرج این قانون ،حد انفرادی دامپنگ برای هرصععادر کننده یا تولید کننده یا تولید کنند خارجی که در
محصوا تحت بررسی همکاری می نماید ،تعیین میگردد.
نمونه برداری
مادۀ چهل و نهم:
( )1درمواردیکه تعداد تولید کنندگان داخلی  ،صعععادر کنندگان یا تولید کنندگان خارجی ،وارد کنندگان ،تاجران ،اسعععتفاده
کنندگان افغانی یا انواع و مدلهای محصوا تحت بررسی بیشتر ودارای معامعت بسیار بزرگ که بررسی را غیرعملی سازد،
باشند ،بررسی به موارد ذیل محدود میشود:
1

تعداد رفها  ،انواع یا م دلهای محصوالت یا معامعت با استفاده از نمونه برداری ،که از نگاه احصائیوی معت ر و م نی
بر معلومات موجود در زمان انتخاب باشد.

2

انتخاب بیشترین حجم به نمایندگی از تولیدات  ،معامعت فرو
معقوا در مدت زمان موجود ،بررسی شود .
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در صادرات به مارکیت داخلی که بتواند بصورت

( )2انتخاب نهایی رفها ،نوع تولیدات و معامعت صععورت گرفته م ابق این ماده ،از صعععحیت اداره حمایت از تجارت  ،بوده،
ولی در انتخاب نمونه به م شوره و ر ضایت رفهای ذیدخل ارجحیت داده می شود ،م شروط براینکه

رفین مورد نظر ،آنرا

اظهار و معلومات کافی را بمنظور انتخاب نمونه نمایندگی کننده در مدت زمان مندرج این قانون ،ارائه نمایند.
( )3در حاالت محدود شععدن بررسععی

ق این ماده ،تفاوت انفرادی دامپینگ به صععادر کننده و تولیدکننده که ق عً انتخاب

نگردیده ولی معلومات مقت ضی را در محدوده زمانی مندرج حکم این ماده تهیه نموده ،محا س ه می شود ،مگر اینکه تعداد
صادرکنندگان و تولیدکنندگان خارجی به حدی زیاد با شد که محا س ه انفرادی س ب ایجاد زحمات بی موجب و مانع
تکمیل بررسععی در زمان مناسععب ،شععود .در حاالت که بررسععی محدود به یک نمونه م ابق این ماده باشععد ،حد انفرادی
دمپنگ  /خساره به صادر کنندگان و تولید کنندگان که جهت ارایه معلومات در مدت زمان از ق ل تع ن شده م ابق این
قانون انتخاب نگردیده اند ،محا س ه میگردد .مگر اینکه تعداد صادرکنندگان و تولیدکنندگان خارجی به حدی زیاد با شد
که محاس ه انفرادی س ب ایجاد زحمات بی موجب و مانع تکمیل بررسی در زمان مناسب ،شود.
( )4به تمام صععادرکننده گان یا تولیدکنندگان خارجی که تمایل به اشععترا ک در چروسععه نمونه برداری داشععتند ولی شععامل
چرو سه ن شده اند،او سط ن س ی تفاوت دامپینگ برای انها معادا صادر کنندگان و تولید کنندگان خارجی که در نمونه
برداری شامل بوده اند ،اختصاص داده میشود.
برای تحقق حکم فقره  4این ماده اداره حمایت از تجارت باید از هرتفاوت دامپنگ یا محاسععع ه تفاوت ،خسعععاره ویا

()5

هرتفاوت نزولی ویا خسععارات صععفری و ( DeMinimisکمترین )صععرف نظر نماید برععوه تفاوت های دامپنگ تخمین
شده تحت شرایط حکم مندرج این ماده درراب ه به معلومات مؤثق موجود ،محاس ه گردد .
( )6هرگاه ت صمیم بر نمونه برداری اتخاذ گردد ،ولی عدم همکاری ازجانب برخی یا همۀ رفهای ذیععقه وری نمایان گردد
که احتماا اثرگذاری مادی روی برر سی دا شته ،آنگاه نمونه برداری جدید میتواند راه اندازی گردد .اما ،اگرعدم-همکاری
چابرجا بوده درضمن زمان کافی برای انتخاب نمونه جدید در اختی ار ن اشد ،آنگاه احکام مرت ط به عدم همکاری این قانون
قابل تنفیذ ،می باشد .
گزارش تخنیکی
مادۀ پنجاهم:
( )1مامورین بررسی(تیم بررسی) اداره حمایت از تجارت ( )......یک گزار

مقدماتی تخنیکی که حاوی تف صیعت در موارد

آتی باشد ،تهیه می نمایند :
1

آیا محصوالت وارداتی ،مشابۀ به تولیدات داخلی است.

2

حقایق ،شواهد  ،دالیل و سایر مسایل دیگری که ارایه میشود به حد باشد که در ان دامپنگ محسو

3
4

حقایق ،شواهد  ،دالیل و سایر مسایل دیگری که ارایه میشود به حد باشد که در ان خسارۀ مادی محسوس شود.
حقایق ،شععواهد  ،دالیل و سععایر مسععایل دیگری که ارایه میشععود به حد باشععد که در ان واردات دمن شععده بنابر

شود.

تأثیرات دامپینگ ،باعث تهدید مادی یا هم خ ساره مادی و سایر عوامل تأثیرگذاری که در خ ساره صنعت داخلی
میتواند نقش داشته باشند ،گردد.
5

نتایج بررسیِ باید مرت ط به منافع عامه افغانستان باشد؛

6

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

( -)۲گزار مقدماتی تخنیکی اداره حمایت از تجارت درمدت  180روزکاری که ازتاریخ آغاز روز برر سی محا س ه میگردد به
اداره حمایت از تجارت ارایه گردد .
( -)3این گزار
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باید در دوسیه تحقیق محرمانه باشد.

تصمیم مقدماتی
مادۀ پنجا و یکم:
اداره حمایت از تجارت معموالً در جریان  10روز کاری بعد از دریافت گزار

()1

مقدماتی تخنیکی  ،تصمیم مقدماتی

(گذار ) خویش را بر م نای گزار تخنیکی متذکره  ،اتخاذ مینماید.
تصععمیم مقدماتی اداره حمایت از تجارت که حاوی تمام معلومات مربو ه این قانون بوده ،ب ور معموا در جریان 5

()2

روز کاری بعد از اتخاذ تصمیم مقدماتی ،در دسترس همه رفهای ذیععقه قرار میگیرد،اما ن ایدتصمیم مقدماتی ق ل
از نشر ذریعه جریده رسمی ،ویب سایتهای رسمی دولت افغانستان و یا در روزنامه های سراسری کشور ،در اختیار
رفین ذیععقه قرار داده شود.
علی الرغم سایر مواد این قانون ،هیچ تعهد درمورد اداره حمایت از تجارت برای ت صمیم گیری مقدماتی وجود ندارد

()3

اداره حمایت از تجارت میتواند مستقیماً به تصمیم گیری نهایی

ق احکام این قانون اقدام نماید .

عوارضهای مؤقت ضد-دامپینگ
مادۀ پنجا و دوم:
( )1عوارض موقتی ضد دامپینگ با تکمیل شرایط ذیل قابل وضع می باشد :
ق احکام این قانون آغاز و ا ععیه عامه در مورد آن صادر گردیده باشد.

1

در صورتی که بررسی

2

فر صتهای کافی به همه رفین ذیععقه جهت ارائه معلومات ،ب شموا چا سخ به چر س شنامههای که

ق احکام این

قانون ارساا میگردد ،داده شود.
تصمیم مقدماتی می ت م نی بر موجود یت دامپینگ و خساره ناشی از تأثیرات واردات دامن شده به صنعت داخلی

3

افغان ستان را با در نظر دا شت چا سخ به چر س شنامهها و سایر معلومات ذیربط که تو سط رفین ذیععقه ارایه شده،
اتخاذ گردیده باشد.
اداره حمایت از تجارت  ،عوارض مؤقتی مقت ضی را بمنظور جلوگیری از خ ساره که در جریان برر سی وارد می شود،

4

تعیین نماید.
( )2هرگاه بررسی در یک محده خاص در م ابقت با مادۀ  46این قانون محدود گردیده باشد ،درآنصورت عوارض یا محصوا
گمرکیِ وضع شده بر وارداتِ از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجیِ که ق عً در محدوده شامل ن اشند ،

ق احکام

این قانون تعیین میگردد.
محدودیتهای زمانی و سایر شرایط در پیوند به عوارضهای مؤقت
مادۀ پنجا و سوم:
( )1عوارض ضد دامپینگ مؤقتی حاوی موارد ذیل می باشد:
1

عوارض نمی تواند  60روز ق ل  ،از تاریخ آغاز بررسی قابل ،ت یق باشد ؛

2
3

برای مدت حداکیر چهار ماه به ور معموا وضع می شود؛
محدویت های زمانی عوارض نظر به تقا ضای آن عده صادرکننده گانی که با فی صدی قابل معحظه درتجارت
شععامل هسععتند برای مدت  6ماه قابل تمدید می اشععد درصععورت اداره حمایت از تجارت که محصععوا گمرکی
چائینتر از تفاوت دمپنگ بتواند در ازبین بردن اثرات خسععاره موثر باشععد  ،این دوره میتواند به ترتیب به  6و 9
ماه تمدید گردد.

4

30

عوارض ضعد دمپنگ موقت ممکن اسعت یک تضعمین باشعد وبه صعورت سعپرده نقدی یا اوراق بهادار برابربه
تفاوت محدوده عوارض محاس ه شده باشد .

5

با درنظر داشت استینا ات مندرج این قانون  ،فقط بعد از نشر تصمیم مقدماتی درراب ه به محصوالت که برای
مصرف درافغانستان وارد می شود ،وضع میگردد.

6

مقادیر مناسععب درهرمورد بر م نای عدم ت عیض برروی واردات محصععوا مورد بررسععی ازتمام منابع که درآن
دامپنگ موجود بوده وس ب خساره گردد  ،وضع نماید .

عوارض ضد دمپنگ موقتی مانع رزالعملهای ترخیص کاال از گمرک محصوا تحت بررسی ،نمی گردد.
7
( )2جمعآوری عوارض ضد دامپینگ مؤقتی به ماق ل ق احکام این قانون تنظیم می گیرد.
اطالعیه عامه در مورد تصامیم مقدماتی
مادۀ پنجاه و چهارم:
( )1ا ععیه عامه در تمام موارد تصامیم مقدماتی چه می ت چه منفی  ،قابل صدورمی باشد .
( )2ا ععیه مندرج در فقرۀ ( )1این ماده به صراحت دارای موارد ذیل میباشد:
1

محصوا تحت بررسی؛

2

کشور یا کشور های م دأ و  /یا صادراتی؛

 3دامپینگ تی یت شده ؛
4

س ح اقدامات ضد دامپنگ موقت ،درصورتیکه موجود باشد .

 5مدت زمان اقدامات عوارض ضد دامپینگ مؤقت؛
6

محل یا من ع که درآن یک کاچی از گذار

مقدماتی ( تصمیم ) اداره حمایت از تجارت  ،حاصل گردد.

 7مدت زمان که در آن رفهای ذیععقه میتوانند نظر و تقاضایجلسه تخنیکی یا شفاهی را ،ارائه نماید.
ارایه معلومات محرم مقدماتی
مادۀ پنجاه و پنجم:
()1

رفهای ذیععقه درجریان  10روز کاری بعد از م لع شعععدن از تاریخ گزار

مقدماتی(تصعععمیم) اداره حمایت از

تجارت ،میتوانند معلومات مکمل سری محا س ۀ حد ضد دامپینگ ودر صورت لزوم حدخ سارۀ واب سته به رف
مشخص یافتههاعلل و معلوا را از اداره حمایت از تجارت تقاضا نمایند.
()2

ارایه هر گونه معلومات به رف های که در نمونه برداری شعععامل ن وده اند ولی ععقمندی وهمکاری خویش را در
نمونه برداری اظهار نموده بودند باید بر اساس حفظ محرمیت رفکه انها به ان وابسته اند ،محافظت شود

ابرازنظردر رابطه به ارایه معلومات محرم مقدماتی
مادۀ پنجاه و ششم:
()1

همه رفهای ذیععقه بعد ازدریافت گزار

مقدماتی،افشا شده  15روزکاری وقت دارند تا نظرخویشرا ،ارائه نمایند.

()2

در صورت که ارایه معلومات بعد از ن شرگزار

صورت گیرد ،رفهایذیععقه بعد از دریافت ارایه معلومات  15روزکاری

وقت دارد تا نظر خویشرا در مورد دریافت معلومات  ،ارائه نماید.
( )3بمنظور تحقق اهداف این ماده تاریخ دریافت گزار
 1در مورد رفهای ذیععقه همکار؛
الف-تاریخیکه گزار
ب–

ذریعۀ اشخاص ،ویا بصورت الکترونکی یا از ریق چُست به دسترس ایشان قرارمیگیرد.

ق احکام مندرج این قانون تاریخ ارایه معلومات به آن رف که اگربه اسرع وقت تقاضا نموده ،ارایه گردیده

باشد .تاریخ متأخر ،معت ر است.
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و دریافت معلوماتذیعً تعیین میگردد:

2

در صورت عدم همکاری رفهای ذیععقه  ،تاریخ که گزار

در ویب سایت اداره حمایت از تجارت ،منت شر شده

است  ،یا  5روز کاری بعد از تاریخ که ا ععیه مقدماتی چیرامون تصمیم مقدماتی نشر گردیده باشد .
()4

هریک از رفهای ذیععقه که در جریان بررسی مقدماتی همکاری کرده باشد ،اما معلومات ارسالی شان کعً یا قسماً رد
شده باشد ،می تواند این چنین معلومات را الی ضرب االجل تصریح شده در فقرۀ ( )1این ماده ،تجدید نماید.

()5

اداره حمایت از تجارت در صعععورت دلیل مؤجه م تنی بر عدم ت عیض ،میتواند مدت زمان مندرج فقرۀ ( )1و ( )۲این
ماده را تمدید نماید .تمدید مذکور تنها به رف اع اء شده قابل ت یق است.

میعاد تکمیل بررسی
مادۀ پنجاه و هفتم:
( )1به استینای موارد تصریح شده در فقره ( )۲این ماده ،بررسی باید در جریان  1۲ماه از روز آغاز آن ،تکمیل شود.
( )2در موارد اسععتیناًئی مدت زمان مندرج فقرۀ ( )1این ماده ،با تصععمیم مؤجه اداره حمایت از تجارت  ،حد اعظم الی 18
ماه تمدید می شود .تصمیم و دالیل آن در یک دوسیۀ عامه به رفها ق ل از انقضاء میعاد  1۲ماه اوا به رفین شریک
میگردد ،و همچنان در ا ععیه ها و گزارشات عمومی آینده نیزشامل میشود.
( )3بررسی با نشر تصمیم  ،چه م نی بر وضع اقدامات ضد دامپینگ نهائی یا لغو چروسه بدون وضع اقدامات ،چایان مییابد.
( )4هرنوع بررسععی باید به وراتومات درمدت  18ماه ازتاریخ شععروع آن لغو میگردد ،درصععورتیکه اداره حمایت از تجارت ،
درمدت زمان مورد نظر،برن شریکی ازت صامیم مندرج فقره ( )3این ماده،اقدام ننموده با شد،درآن صورت اداره حمایت از
تجارت بعدازختم مهلت  18ماه،درجریان  10روزکاری ا ععیه م نی برلغو چروسععه رانشععرمینماید.این ا ععیه شععامل
عدم انتشارتصامیم،خواهد بود.
گزارش واقعیت های ضروری راجع به اقدامات نهائی( افشای نهایی)
مادۀ پنجاه و هشتم:
()1

بعد از ختم مرحله حقیقت یابی ،بشععموا جلسععات تخنیکی و شععفاهی ویاق ل از ارسععاا گزار

تخنیکی به اداره

حمایت از تجارت  ،اداره متذکره حقایق ضروری تحت برر سی که بگمان ای شان ا ساس ت صمیم م نی بر اینکه آیا
اقدامات ق عی وضع گردد یا بررسی را بدون اتخاذ اقدامات (افشای نهائی) متوقف سازد ،را به ب ور کت ی به رفهای
ذیععقه ارساا مینماید .توجه خاص به افشا گیری حقایق یا معحظات متفاوت از افشا گیریِ تصمیم مقدماتی بوده
 ،مع وف گردد .
()2

هرگاه اداره حمایت از تجارت درو ضعیت خاص قادر به اف شای حقایق یا معحظات خاص در زمان معیین آن ن ا شد .
 ،اداره  ،مکلف است که بعداً در اسرع وقت آنرا ،افشا نماید.

()3

رفهای ذیععقه باید زمان مناسعب برای اظهار  ،چاسعخ به حقایق مربو ه ،دالیل و سعایر مسعایل مربو ه حداقل 10
روزکاری بادرنظر داشعععت ضعععرورت موضعععوع  ،درنظر گیرد .بمنظور ابراز نتیجه نهایی ،یک دوره کوتاه مدت را نیز
میتوان ،تعیین نمود .

()4

اداره حمایت از تجارت حقایق ،دالیل و سایر م سایل که از جانب رفهای ذیععقه در چا سخ به ت صمیم نهایی م رح

()5

نموده اند ،مشخص میسازد.
نتیجه نهائی ن اید چیش فرضععی برای تصععمیم که اداره حمایت از تجارت در آینده اتخاذ مینماید ،باشععد ،اما هرگاه
تصمیم بر بنیاد حقایق و معحظات متفاوت باشد آنرا هرچه زودتر به رفهای ذیععقۀ مربو ه افشا نموده و دالیل یا
نظریات شان را مد نظر گیرد.
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گزارش تخنیکی نهایی
مادۀ پنجاه و نهم:
مامورین برر سی (تیم تخنیکی) گزار

()1

تخنیکی نهایی خویش را تهیه نموده و درآن باید ت شخیص دهند که شرایط

برای وضع اقدامات دمپنگ مدنظر گرفته شده است .و یا اینکه بررسی بدون در نظر داشت شرایط متوقف میشود.
( )2گزار باید با توجه به معلومات که در برگیرنده دالیل و شواهد بد ست آمده تا چایان مرحله حقیقت یابی و همچنان
نظریات که بعد از افشای واقعیت های ضروری بدست می آید ،تهیه میشود.
گزار

()3

نهائی تخنیکی معموالً در جریان  90روز کاری اززمان انتشععار تصععمیم مقدماتی( تصععمیم)به اداره حمایت از

تجارت  ،ارساا میگردد.
خاتمۀ بررسی
مادۀ شصت و دوم:
( )1اداره حمایت از تجارت در جریان  5روزکاری بعد از دریافت تصعععمیم نهائی بورد حمایت از تجارت ) ،(TDAا ععیۀ
نهائی (تصمیم) خویش را در جریدۀ  ،ویب سایتهای رسمی دولت یا روزنامههای سرتاسری کشور ،به نشر میرساند.
( )2ا ععیه( ،تصمیم )مندرج فقرۀ ( )1این ماده باید موارد آتی را بیان نماید:
1

محصوا وارداتی که تحت بررسی قرار دارد؛

2

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

 3کشور یا کشورهای م داء ویا صادراتی؛
4

س ح عوراض ضد دامپینگ ق عی در صورت موجود یت و یا اینکه بررسی ،بدون وضع اقدامات ضد دامپینگ نهائی

،لغو شده است؛
 5مدت زمان اقدامات نهائی ضد دامپینگ  ،اگرموجود باشد؛
 6آیا اقدامات ضد دامپینگ مؤقت ور م لق ،اخذ گردید است؛
 7محل یا منابع دریافت آخرین نقل گذار

عامه نهایی .

( )3احکام مندرج این ماده جهت بررسیها در م ابقت به اهداف این قانون درکلیۀ بررسی های الزم ،قابل اعماا می باشد.
( )4اداره حمایت از تجارت نقل از گزار
تمام رفهای ذیععقه ،ارائه مینماید.
()5

نهائی را در ظرف  5روز کاری بعد از نشععر ا ععیه مندرج فقرۀ ( )1این ماده ،به

هرگاه تعداد صعادرکنندگان یا سعایر رفین ذیععقۀ دخیل ب ور قابل معحظه بیشعتر باشعد ،متن کامل گزار

نهائی

صرف به مراجع مربو ۀ کشور یا کشورهای  ،صادرکننده و یا انجمنهای مربو ۀ تجارتی ،ارساا و توزیع گردد.

مقدار ،محتوا وفورم اقدامات ضد دامپینگ
مادۀ شصت و سوم:
()1

اقدامات نهائی ضد دامپینگ  ،به اندازه منا سب به هر مورد ،بدون ت عیض باالی تمام واردات مح صوا تحت برر سی
دامن شده به هر من ع که س ب خساره مادی گردیده  ،وضع میگردد.

()2

به ا ستینای موارد مندرج دراحکام مربوط به این قانون چیرامون نمونه گیری ،حد دامپینگ انفرادی در چیوند به هر یک

()3

از صادرکنندۀ یا تولیدکنندۀ خارجی مرت ط به محصوا تحت بررسی ،تعیین میگردد.
س ح اقدامات نهائی ضد -دامپینگ نمیتواند از حد دامپینگ ایجاد شده ،بیشتر گردد.
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اقدامات ضد دامپینگ در موارد ذیل تعیین میشود ،مگر اینکه در قانون ورِ دیگر تصریح شده باشد:

()4
1

برحسب ارز  ،قیمت حداقل یا عوارض مشخص گمرکی.

2

ترکیب از هردو مندرج جز  1این فقره .

3
()5

رو

بکارگیری قیمت درم ابقت با احکام این قانون.

مح صوا گمرکی ضد دامپینگ  ،به اندازه منا سب به هر مورد ،بدون ت عیض باالی تمام واردات مح صوا تحت برر سی
دامنشده وسایر منابع که س ب خساره مادی گردیده وضع میگردد به استینای منابع یا رفهای که تعهدات آنها تحت
احکام مندرج این قانون قابل ت یق ن اشد.

()6

تصمیم درمورد وضع اقدامات ضد دامپینگ ،محصوا گمرکی باید برای هر صادرکننده تعیین گردد در صورتیکه این
اقدامات قابل اجرا ن اشد فقط کشور صادرکننده مدنظر گرفته میشود. .

()7

تأمین کنندگان که ب ور قانونی از سعععایر تأمین کنندگان متمایز اند یا از لحاظ قانونی از مسعععؤلین دولتی کشعععور
صععادرکننده متفاوت اند ،میتوانند به منظور تعیین عوارض گمرکی منحیث نهاد واحد درنظر گرفته شععوند .برای تحقق
احکام این فقره ،عوامل مانند موجودیت ارت ا ات ساختاری یا تجارتی بین تأمین کنندگان و م سولین دولتی یا میان
تأمین کنندگان ،کنتروا یا تأثیرگذاری مادی توسط مسولین دولتی ،در چیوند به قیمتگذاری و نتیجه گیری ساختار
اقتصادیِ کشورصادرکننده ،درنظر ،گرفته میشود.

()8

احکام خاص ،چیرامون تعریف مفهوم م دای محصوا مورد بررسی میتواند از سوی مسولین افغانستان ،تنظیم گردد.

قاعدۀ عوارض کمتر(عوارض گمرکی )
مادۀ شصت وچهارم:
()1

بدون نقض احکام مندرج مادۀ  ،63این قانونم لغ یا مقدار انفرادی صادرکنندۀ مرت ط به عوارض ضد دامپینگ میتواند
کمتر از تفاوت ( حد) دامپینگ انفرادی باشععد ،ا در صععورتیکه ج ران خسععاره ناشععی از صععادرات این صععادرکننده به
صنعت داخلی افغانی مناسب و با هم مساوی باشد ( تفاوت خساره انفرادی ) .

()2

تفاوت خساره انفرا دی هر صادرکننده به ور معموا بر م نای م لغی است که در آن قیمت صنعت داخلی افغانی ب ور
فر ضی تعیین می شود ععوه براین قیمت چیش بینی شده را نیز دربر میگیرد که درآن منفعت معقوا تولیدکنندگان
افغانی درعدم موجودیت واردات دمن شده ،درنظر گرفته می شود.

()3

اداره حمایت از تجارت ،غرض تعیین تفاوت خسععاره در ت یق قاعدۀ عوارض کمتر میتواند مقررات اداری ضععروری را
تنظیم نماید .

ماهیت عوارض ضد دامپینگ
مادۀ شصت و پنجم:
( )1ریاست عمومی گمرکات افغانستان مکلف است عوارض مؤقت و نهائی ضد دامپینگ را ق اندازه مشخص شده و سایر
مشخصات از ق ل تعیین شده  ،جمع آوری نماید .عوارض ضد دامپینگ مجزا از محصوا گمرکی ،مالیات و سایر مصارف
که ب ور معموا باالی واردات وضع شده ،اخذ میگردد.
( )2مقررات خاص ،چیرامون ت صریح مفهوم م دأ در م ابقت با احکام این قانون درزمان اتخاذ ت صمیم راجع به و ضع عوارض
مؤقت و یا نهائی ضد دامپینگ  ،اتخاذ گردد.
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شرایط وضع اقدامات نهایی ضد دامپینگ
مادۀ شصت و ششم:
( )1اقدامات نهایی ضد دامپینگ بعد از تکمیل شرایط ذیل ،وضع میگردد:
 1در صورت که بررسی ق قانون آغاز و ا ععیه عامه در مورد آن صادر گردیده باشد؛
2

مدت زمان الزم به تمامی رفها جهت ارائه معلومات ،بررسعععیها ،نظریات واقعی وقانونی م ابق احکام این قانون،
داده شود؛

 3حقایق و دالیل ضروری که در اصدار تصمیم نهائی مورد نظر گرفته میشود به تمامی رفها ذیععقه ارساا و فرصت
الزم جهت ابرازنظر ،داده میشود.
میعاد
مادۀ شصت و هفتم:
 .1اقدام ضد دامپینگ ( عوارض گمرکی ) تنها متنا سب به زمان و به اندازه مورد ضرورت درمقابل دامپنگ که س ب
خساره می شود ،قابل وضع می باشد.
 .2در هرحالت اقدامات نهایی ضععد دامپینگ فقط برای حد اکیر  5سععاا از اعماا آن قابل وضععع بوده ویا  5سععاا از
آخرین تاریخ بازنگری که دامپینگ ،خساره و س یت شامل آن میگردد قابل ت یق می باشد .
 .3میعادی که اقدامات مؤقت ضد دامپینگ درآن قرار دارد  ،شامل میعاد مندرج فقرۀ ( )۲این ماده نمیشود.
جمع آوری مجدد موقت مقررات ضد دامپینگ
مادۀ شصت و هشتم:
()1

هرگاه اقدامات مؤقت ضعععد دامپینگ ت یق و یافته های نهائی موجودیت دامپینگ و خسعععاره را نشعععان دهد ،بورد
حمایت از تجارت ) (TDAبا چیشعععنهاد اداره حمایت از تجارت در مورد جمع آوری م لق عوارض مؤقت ضعععد
دامپینگ  ،تصمیم اتخاذ مینماید.

()2

بمنظورتحقق اهداف این ماده ،خ ساره ن اید باعث تاخیر در ایجاد صنعت داخلیِ افغانی و یا هم تحدید برای خ ساره
مادی باشد  ،مگر اینکه تی یت گردد که درصورت عدم اقدامات موقت این امر به خساره های مادی قابل ت دیل باشد
.

()3

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

()4

هرگاه عوارض نهائی ضد دامپینگ بیشتر از مؤقتی باشد ،تفاوت محاس ه نمیشود.

()5

هرگاه عوارض نهائی ضد دامپینگ کمتر از مؤقتی با شد ،مقدار ا ضافی قابل بازچرداخت بوده و اوراق بهادار ور سریع

()6

صادر میگردد.
هرگاه تصععمیم نهایی ور تصععریح گردد که به موجودیت عدم دمپنگ ویا عدم خسععاره داللت نماید  ،عوارض ضععد
دمپنگ موقت قابل تائید ویا تصدیق ن وده ومقدار جمع آوری شده قابل بازچرداخت بوده ویا واوراق بهادار به ورسریع
صادر میگردد.

تطبیق عوارض ضد دامپینگ به ماقبل
مادۀ شصت و نهم:
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( )1اقدامات مؤقت و عوارض ضد دامپینگ فقط باالی مح صوالت که بعد از اتخاذ ت صمیم  ،بمنظور م صرف یا وارد مارکیت
افغانستان می شوند ،ت یق میگردد.
ق حکم فقرۀ ( )3این ماده هیچ عوارض ضععد دامپینگ بماق ل ،باالی محصععوالت داخل شععده به بازار کشععور جهت

()2

استهعک ق ل از تاریخ آغاز بررسی وضع ،نمیگردد.
( )3عوارض نهائی ضععد دامپینگ باالی محصععوالت که به منظور اسععتهعک بیشععتر از  90روزکاری ق ل از تاریخ درخواسععت
اقدامات موقت وارد شده باشد بعد از آغاز بررسی قابل ت یق می باشد .
( )4عوارض نهائی ضد دامپینگ مندرج حکم فقره ( )1این ماده در صورت تکمیل شرایط ذیل ت یق میگردد:
1

در صورتیکه واردات راجستر شده باشند؛

2

موجودیت تاریخچه یا سابقه دامپنگ که منجربه خساره شده باشد و وارد کنند می بائیست از عملکرد دامپنگ
صادرکننده که منجر به خساره گردیده  ،آگاهی داشته باشد .

 3هرگاه عامل خ ساره ،مح صوا وارداتی دمن شدۀ با شد که از لحاظ زمانی ،مقدار ،حجم ،سایر شرایط و حاالت
مانند سععاخت سععریع  ،موجودی امواا برای محصععوا وارداتی  ،ویا احتماالًتاثیرات اصعععحی در مورد ت یق
عوارض نهایی ضد دامپنگ را شدیداً ،آسیب رساند.
4

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

( )5هرگاه درموارد نقض  ،تخ ی و سرچیچی از تعهدات ،اقدامات سریع وری صورت گیرد که ممکن اقدام فوری مت شکل
از اقدامات موقت را با اسععتفاده از معلومات دسععت داشععته درم ابقت به احکام این قانون اتخاذ گردد .درچنین موارد ،
عوارض نهایی باالی مح صوالت وارد شده بمنظور م صرف تا  90روزکاری ق ل از تاریخ درخوا ست اقدامات موقت قابل
و ضع می با شد .به ا ستینای اینکه ارزیابی درراب ه به واردات که ق ل از نقض  ،تخ ی یا سرچیچی از تعهدات صورت
نگرفته باشد.
تعلیق عوارض ضد دامپینگ
مادۀ هفتادم:
()1

بمنظور حفظ منافع عامه ،اقدامات ضعد دامپینگ که

ق احکام این قانون وضعع گردیده ،در نتیجه تصعمیم اداره به

چیشنهاد اداره حمایت از تجارت برای مدت دوازده ماه  ،تعلیق شده میتواند.
()2

اقدامات ذیل قابل تعلیق می اشد:
1

شرایط مارکیت موقتاً وری تغییر یافته با شد که تعلیق س ب بازگ شت خ ساره مادی ن شود ویا صنعت داخلی
افغانی موقتاٌ قابلیت تولید وعرضه محصوا مشابه رانداشته باشد.

2
()3

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

اداره حمایت از تجارت  ،باید به ور منظم تعلیق را براسععاس معلومات درخواسععت شععده از جانب رفهای ذیععقه
بشموا صادرکننده گان ،واردکنندگان ،استفاده کنندگان افغانی و تولیدکنندگان داخلی  ،تنظیم نماید .

()4

با توجه به چیشععنهاد اداره حمایت از تجارت  ،ادارۀ هر زمان میتواند اقدامات را دوباره وضععع نماید  ،مشععروط بر اینکه
دلیل تعلیق ،مؤجه ن اشد.

ثبت واردات
ماده هفتاد و یکم:
()1

بورد حمایت از تجارت میتواند بعد از دریافت ا عع رسععمی از سععوی اداره حمایت از تجارت  ،در زمان مقتضععی
مسععئولین گمرکات افغانسععتان را هدایت دهد تا اقدامات الزم برای ث ت واردات محصععوا مدنظر را اتخاذ نمایند ،تا
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بعد از تاریخ ث ت ،اقدامات در برابر این واردات عملی گردد ،واردات محصوا ث ت شده توسط گمرکات زمانی صورت
میگیرد که وارد کننده چی شنهاد از رف صنعت داخلی افغانی ،که دارای شواهد کافی برای توجیه همچو یک اقدام
دارد ،را باخود داشته باشد.
()2

ث ت واردات بر ا ساس ،ت صمیم که هدف اقدام ودر صورت لزوم  ،مقدار چی ش ینی شده م سولیت احتمالی اینده را

()3

مشخص نماید .تنظیم میگردد.
واردات که مدت بیشتر از  9ماه در برمیگیرند  ،قابل ث ت نمی باشد.

اصول عمومی تعهدات قیمت گذاری
ماده هفتاد و دوم:
( )1اجراآت میتواند بدون وضععع اقدامات مؤقت یا عوارض ضععد دامپنگ هنگام دریافت و چذیر تعهدات داو ل انه از سععوی
صادرکننده گان یا تولیدکننده گان خارجی برای ا صعح قیمت های آن یا برای توقف صادرات به افغان ستان تحت قیمت
های دامن شععده وری که اداره حمایت از تجارت متیقن گردد که تأثیرات زیانآور دامپنگ محو گردیده اسععت .افزایش
قیمت ها تحت چنین تعهدات نمی تواند باالتر ازحد الزم برای ازبین بردن تفاوت دامپنگ یا خساره باشد.
( )2تعهدات قیمت از صععادر کننده گان یا تولید کننده گان خارجی م ال ه یا چذیرفته نمیشععود ،مگر اینکه یک تعهد موقتی
می ت دامپنگ و خساره ناشی از همچو واردات دامن شده صورت گیرد.
( )3اداره حمایت از تجارت  ،میتواند برای صادر کننده گان یا تولید کننده گان خارجی یک تعهد قیمت را چیشنهاد نماید؛ اما
هیچ صادر کننده یا تولید کننده خارجی مکلف به انجام چنین تعهدی نمی باشد .
( )4در صورتیکه که صادرکنند ه گان یا تولید کنند ه گان خارجی نخواهند تعهدات برای قیمت ویا دعوت نامه برای قیمت
را ق وا نمایند چنین برخورد به هیچ وجه ن اید نقض یا تخ ی تلقی گردد
( )5اماهرگاه تی یت گردد که تهدید خساره به احتماا بیشتر ناشی از ادامه واردات دمن شده باشد .
( )6هرگونه تعهد برای قیمت تو سط صادر کننده یا تولید کننده خارجی ب ور کت ی حاوی یک نقل از ن سخه غیرمحرمانهای
آن ضمیمه ،باشد.
پذیرش یا رد تعهدات
ماده هفتاد وسوم:
()1
()2

اداره حمایت از تجارت مکلف به در نظر گرفتن نظریات صعععنعت داخلی افغانی در تصعععمیم گیری خویش م نی بر
چذیر

با توجه به چیشععنهاد اداره حمایت از تجارت حمایت از تجارت ،اداره ،میتواند چیشععنهاد تعهد را بپذیرد در صععورتیکه
دریابدکه با ارایه چذیر
در گزار

()3

قیمت تعهد شده و عدم افشا معلومات می اشد.

نهایی منعکس گردد.

با توجه به تعداد صعععادر کننده گان واقعی یا احتمالی یا تولید کنند گان خارجی بیش از حد یا بنابر دالیل دیگر از
جمله چالیسععی عمومی تجارتی ،تعهدات چیشععنهادی که ضععرورت چذیرفتن آن الزمی ن وده و چذیر آن غیر عملی
باشدقابل چذیر

()4
()5
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و ورسیده گی به آن دامپنگ زیان آور باالی مارکیت افغانی قابل رفع می باشدواین ت صمیم

نمی باشد

درصورتیکه تاثیرات زیان بار موجود،دامپنگ را رفع ننماید ویا در زمان معیین رعایت نگردد ،چیشنهادات قیمت تعهد
شده مسترد میگردد.
هرگاه از جانب رف تعهد کننده چی شنهاد ارایه ،ولی م سترد گردد ،دالیل رد همزمان با فر صت ارایه نظر برای رف
چیشکش کننده فراهم و علت رد درگذار

نهایی،توضیح گردد .

اداره حمایت از تجارت میتواند هریک از صعععادر کننده گان یا تولید کننده گان خارجی که تعهد آن چذیرفته شعععده

()6

باشععد را مکلف سععازد تا معلومات مرت ط با انجام همچو تعهد را ب ور دورانی فراهم نماید و تائید ا ععات مربو ه را
میسر سازد .عدم سازگاری با همچو شرایط بمیابه نقض تعهد چنداشته می شود .

استمرار یا ادامه بررسی
ماده هفتاد و چهارم
( )1در صععورت چذیر

تعهد ،تحقیقات دامپنگ و خسععارات در زمینه ب ور عادی تکمیل میگردد .در همچو یک حالت ،اگر

هیچ ت صمیم نهایی م نی بر دامپنگ ،خ ساره یا راب ه س یت در ارت اط به صادر کننده یا تولید کننده خارجی صورت
نگیرد ،تعهد ب ور آنی ،انقضاء میابد.
( )2در صورتیکه در مورد دامپنگ ،خساره و رواب ه س یت یک تصمیم می ت و ق عی ،اتخاذ گردد ،تعهد

ق احکام مندرج

این قانون ،ت یق میگردد.
عدم مطابقت با تعهد
ماده هفتاد و پنجم:
()1

هر رف یا نهاد ذیععقه با صعحیت اجرائیوی افغانستان میتوانند معلومات را که حاوی شواهد اساسی نقض یا تخ ی
تعهد را فراهم نماید انصراف از این تعهد قمیت را ،چیشکش نماید.

()2

ارزیابی بعدی در مورد نقض یا تخ ی قابل توجه از تعهد قیمت ب ور عادی ی 4ماه تکمیل میگردد؛ اما این ارزیابی
بعد ازارائه درخوا ست اث ات شده تو سط رف ذیععقه

ق حکم فقره  1این ماده به هیچ وجه بی شتراز 6ماه بوده

نمی تواند .
()3

اداره حمایت از تجارت میتواند برای نظارت از تعهدات از نهاد های ذی صعح اجرائیوی افغان ستان خوا ستار؛ همکاری
گردد.

()4

در صورت نقض آ شکار و قابل توجه یا تخ ی از تعهد قیمت ،اداره حمایت از تجارت میتواند چی شنهاد صرف نظر از
چذیر تعهد را که در ان بورد حمایت از تجارت میتواند بدون تأخیر ،عوارض مؤقتی ضعععد دامپنگ را منظور یا
چی شنهاد نماید تا اداره حمایت از تجارت عوارض ق عی ضد دامپنگ را برا ساس معلومات دقیق م ابق احکام مندرج
این قانون ،وضع نماید.

()5

اداره حمایت از تجارت  ،باید بدون ت عیض چیرامون اتخاذ اقدامات سریع ،صادرکننده یا تولید کنندۀ خارجی را م لع
نماید ،به شر یکه معحظه گردد نقض یا تخ ی قابل توجه از تعهد صورت گرفته وبرای رف مربو ه فرصت ابرازنظر
را مساعد سازد

()6

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

انصراف از تعهد
ماده هفتاد و ششم
( )1هر یک از رفهای ذیععقهای که قیمت چیشعععنهادی برای تعهد ارائه نموده ا ند ،میتوانند از همچو تعهد با ارائه ا ععیه
کت ی به اداره حمایت از تجارت در هر مرحله ،ق ل از چذیر

چیشععنهاد یا در جریان ی مراحل درخواسععت ،انصععراف

نمایند.
( )2اداره حمایت از تجارت میتواند برای ادارۀ ،چیشعنهاد انصعراف از چذیر
ارائه نماید.
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یک تعهد ،م نی برعدم موجودیت دالیل موجه ،

( )3هرگاه انصراف از تعهد صورت گرفته باشد ،این انصراف عوارض ضد دمپنگ باید برابر با دامپنگ بوده ویا تفاوت خساره
حاصله درراب ه به رف ( کشور صادرکننده) برای دوره اعت ار دهی اقدامات ضد دمپنگ باقی خواهد ماند.

فصل پنجم
بررسی ها
بررسی و بازپرداخت
ماده هفتاد و هفتم:
( )1بدون درخوا ست های بازچرداخت ،به محض دریافت درخوا ست در ست و م ستند برر سی ،ک شور ذیدخل در مورد برر سی
های احتمالی آگاه ساخته میشود.
( )2احکام مندرج این قانون دراجرای رزالعمل ها ،انجام تحقیقات  ،حقوق رفها  ،ارزیابی شواهد ،استدالا و تصامیم ،باالی
این فصل قابل ت یق بوده ،مگر اینکه دراین قانون وردیگری تصریح گردیده باشد.
( )3تمام بررسی های بازچرداخت و تحقیقات ضد دامپنگ نه تنها از دامپنگ دریافت شده در تحقیق اصلی ،بلکه از تمام رو
های جدید دامپنگ در کشور مربو ه را دربر میگیرد .
( )4اقدامات ضععد دامپنگ باید تنها به اندازه الزم و تا زمانی برای مجادله با دامپنگ که س ع ب خسععاره رسععاندن به صععنعت
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 دامپنگ ،به درخواست یکی از رف های ذینفعهکه معلومات
می ت اث ات کننده ضروری راارائه نماید ،بررسی مینماید.
()6

رفهای ذیععقه میتوانند از اداره حمایت از تجارت تقاضععا ی بررسععی ،وضععع دوامدار اقدامات ج ران دامپنگ و احتماا
تداوم یا وقوع خساره را در صورت حذف یا تغییر اقدامات ،نمایند.

( )7هرگاه در نتیجه بررسععی ق احکام مندرج این ماده ،اداره حمایت از تجارت مشععخص نماید که اقدامات ضععد دامپنگ
بیشتر از این ضمانت شده ن وده ،این اقدام بصورت فوری ،ق ع میگردد.
( )8درصورتیکه کشور یا کشور های م دأ ذیدخل صادر کننده در مورد درخواست بررسی نماید ،به محض دریافت درخواست
م ستند و در ست برر سی آغاز وبه ک شورهای متذکره ا عع داده می شود؛ یا به ابتکار اداره حمایت از تجارت برر سی در
زمینه در نظر گرفته میشود.
آغاز بررسی های درخواست مبنی بر بازنگری ها و بازپرداخت ها
ماده هفتاد و هشتم:
()1

بازنگری و برر سی های بازچرداخت در جریان  45روزکاری بعد از دریافت درخوا ست که به شکل منا سب و م ستند ،

آغاز میشود.
ا ععیه آغاز برر سی ،بدون تأخیر بعد از اتخاذ ت صمیم م نی بر آغاز بازنگری و برر سی بازچرداخت ،در جریده ر سمی،
()2
صفحات انترنتی رسمی یا روزنامه های ملی ،نشر میگردد.
()3

هرگاه درخوا ست رد شود ،اداره حمایت از تجارت ،در جریان  45روز کاری بعد از دریافت درخوا ست ،دالیل رد آن را
ور کت ی به درخواست کننده ،ارائه مینماید.

معلومات مورد نیاز
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مادۀ هفتاد و نهم:
( )1درآغاز ا ععیه عامه ،رفهای ذیععقه به شریک ساختن نظریات و شواهد دست داشته شان ،دعوت میگردد.
( )2اداره حمایت از تجارت  ،درصعععورت لزوم ،رفهای ذیععقه را از معلومات که برای تحلیل و تصعععمیم اداره حمایت از
تجارت ضروری چندا شته می شود ،آگاه ساخته .وبه رفهای ذیععقه شناخته شده چر س شنامه غرض تکمیل وارایه
معلومات مربوط به بررسی ها ارایه مینماید .
()3

رفهای ذیععقه در ی 30روز کاری میتوانند اسععناد حقیقی یا حقوقی خویش را بعد از دریافت ا ععیه یا چرسععشععنامه
ارایه نمایند ،مگر اینکه دراین قانون ور دیگر ،تصریح شده باشد.

( )4ارساا ا ععیه بعد از  5روز کاری دریافت شده ،تلقی میگردد.
()5

رفهای ذیععقه که ب ورم ستقیم م لع نگردیده اند بعد از آغاز 40 ،روزکاری مهلت خواهند دا شت تا معلومات خویش

را ،ارائه نماید.
( )6مدت زمان فوق الذکر درصورت امکان با ارائه دالیل مؤجه ،تمدید شده میتواند.
روش تحقیق بازنگری و بازپرداخت
مادۀ هشتادم:
( )1اداره حمایت از تجارت دراجرای بازنگری و بررسعی های بازچرداخت از رو

بررسعی که منتج به اقدامات ضعد دامپینگ

نهائی گردید ،استفاده مینماید ،مشروط بر اینکه شرائط اساساً تغییر نکرده باشد.
( )2در صورتیکه تصمیم برای ایجاد قیمت صادرات م ابق احکام این قانون اتخاذ گردد ،این قیمت بدون کسر چوا از مقدار
عوارض تادیه شده ضد دامپنگ محا س ه میگردد اما هنگامیکه شواهد ق عی بیانگر آن با شد که عوارض مذکور بموقع
خود در قیمت های فرو

مجدد و قیمت های فرو

بعدی در افغانستان منعکس گردیده است.

( )3بازنگری ها ،بررسعععی بازچرداخت  ،بدون اتخاذ تصعععمیم مقدماتی ،در یک مرحله انجام میگردد ،مگر اینکه دراین قانون
ور دیگر تصریح شده باشد.
( )4در بازنگری و بررسععی بازچرداخت ،ضععد -خدعه ویا ضععد جذب رفهای ذیععقه  30روزکاری جهت نظردهی چیرامون
گزار

حقایق ضروری ،خواهند داشت ،مگر اینکه در این قانون ور دیگر حکم نموده باشد.

( )5اقدامات ضد دامپنگ نهایی الی زمانیکه نتیجه بررسی ،بازچرداخت وضد خدعه یا ضد جذب نتیجه گیری نگریده باشد.
قابل ت یق می باشد ،مگر اینکه این قانون ور دیگر حکم نماید.
( )6هرگاه یک بررسععی منقضععی ق حکم مندرج ماده  86این قانون آغاز گردد  ،و در این در حالتی باشععد که بررسععی
تغییر حاالت را که م ابق حکم مندرج ماده  94درجریان قرار دا شته با شد هردو برر سی ب صورت معموا همزمان با
ختم بازنگری تغییر حاالت به چایان میرسد.
گزارش تخنیکی
مادۀ هشتاد و یکم:
( )1مامورین برر سی گزار

تخنیکی را بر ا ساس گزار

حقایق ضروری و با نظر دا شت نظریات ارائه شده رفهای ذیععقه

برای اداره حمایت از تجارت تهیه وترتیب می نماید.
( )2مامورین بررسععی گزار

تخنیکی خویش را در  60روزکاری ق ل از چایان مدت زمان بازنگری و بررسععی بازچرداخت به

اداره حمایت از تجارت  ،ارائه مینماید.
تصمیم نهایی
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مادۀ هشتاد و دوم:
( )1در صععورت تضععمین ،بورد حمایت از تجارت  ،به چیشععنهاد اداره حمایت از تجارت  ،میتواند تصععامیم ذیل را در راب ه به
اقدامات ،اتخاذ نماید:
1
2

لغو یا دوام آن در خصوص بررسی منقضی شده .
لغو ،حفظ یا تعدیل متعاقب بازنگری موقت یا بازنگری جدید؛

3

نگهداری یا توسعه به منظور بررسی های ضد خدعه یا ضد جذب .

( )2در صورت برر سی بازچرداخت ،اداره حمایت ازتجارت به چی شنهاد اداره حمایت از تجارت میتواند ت صمیم م نی بر اع اء
کردن بخش یا تمام بازچرداخت درخواست شده ،و یا رد درخواست بازچرداخت ،اتخاذ نماید.
محدوده زمانی برای بازنگری ها و بازپرداختها
مادۀ هشتاد و سوم:
( )1بازنگری و برر سی های بازچرداخت سریعاً چی ش رده شده و در جریان  1۲ماه بعد از آغاز آن ،تکمیل می گردد .مگر اینکه
در این قانون ور دیگری تصریح گردیده باشد.
( )2مدت زمان مندرج فقره ( )1این ماده از تاریخ نشعر ا ععیه آغاز بررسعی در جریده رسعمی ،صعفحات رسعمی انترنتی
دولت یا روزنامه های ملی الی نشر ا ععیه چایانی در رسانه ها ،محاس ه میشود.
( )3هرگاه بررسی در میعاد متذکره آن تکمیل نگردد ،اقدامات واجراات آتی بعمل می آید:
1

بررسی در موارد ذیل چایان 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 شورم دأآغاز شده
باشد؛
د  -در صورت درخواست بررسی ازسوی عرضه کننده جدید.

2

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 بازنگریها
ماده هشتاد و چهارم:
( )1بررسی های ذیل شامل این قانون می اشد:
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1

بررسی منقضی شده

2
3

بررسی عرضه کننده جدید؛
بررسی تغییر حاالت؛

4

بررسی ضد خدعه؛

5

بررسی ضد جذب؛

6

بررسی بازچرداخت؛

7

بررسی قضائی.

اطالعیه عامه قبل از انقضای اقدامات
مادۀ هشتاد و پنجم:
( )1اداره حمایت از تجارت  4الی  6ماه ق ل ازختم اقدامات ضععد دامپینگ ،بمنظور م لع سععاختن رفهای ذیععقه ،ا ععیه
عامه را م نی بر ختم قریب الوقوع اقدامات در جریده ر سمی ،صفحات انترنتی یا روزنامه های ملی دولت افغان ستان ،ن شر
مینماید.
( )2از نتیجه راچور اقدامات صورت گرفته به اداره گمرکات افغان ستان ا عع داده شود تا ا مینان حا صل گردد که عوارض
گمرکی بعد از تاریخ انقضای این اقدام جمع آوری نگردد .
( )3صععنعت داخلی افغانی باید حداقل  3ماه ق ل از چایان یا اختتام اقدامات ضععد دمپنگ در صععورتیکه درخواسععت بررسععی
منقضی را برای حفظ اقدامات دامپنگ موجود  ،برمع نماید .
آغاز بررسی منقضی
ماده هشتاد و ششم:
( )1هرگاه درخواست بررسی انقضا شامل شواهد مقدماتی کافی باشد که منقضی شدن این اقدامات احتماالً منجر به ادامه یا
تکرار دامپنگ وخسعاره گردد دراین صعورت بررسعی انقضعا باید آغاز گردد.چنین احتماا ممکن اسعت با شعواهد از ادامه
دامپنگ وخ ساره یا شواهد م نی بر اینکه حذف خ ساره ب ور جزئی یا تنها به دلیل موجودیت اقدامات یا شواهد م نی بر
اینکه شرایط صادرکننده گان یا شرایط مارکیت وری است که آنها احتماا دامپنگ وخساره بیشتر را نشان میدهد .
( )2درخواست باید الی  ۲ماه ق ل از انقضاء اقدام مربو ه ضد دامپنگ به اداره حمایت از تجارت تسلیم داده شود ،مگر اینکه
تمدید کت ی آن توسط اداره حمایت از تجارت فراهم گردیده باشد.
( )3در صورتیکه شواهد موجوده ناقص با شد ،اداره حمایت از تجارت درخوا ست را م سترد نموده ویا تقا ضای ارائه معلومات
بیشتر از درخواست دهنده را ،مینماید.
( )4اداره حمایت از تجارت میتواند بررسی منق ضی در مورد بررسی امور کاری را در صورتیکه شواهد م شهود کافی در مورد
احتماا تداوم یا وقوع دامپنگ و خساره هنگام انقضاء اقدام در دسترس باشد ،آغاز نماید.
( )5بررسی منقضی ق ل از انقضاء اقدام آغاز میگردد؛ در صورت عدم انجام ،بررسی منقضی قابل اجراات نمی باشد.
( )6به استینای حاالت خاص ،اقدامات ضد دامپنگ الی نتیجه بررسی قابل ت یق ،می اشد.
انجام بررسی منقضی
مادۀ هشتاد و هفتم:
( )1تمام رفهای ذیععقه در بررسی اصلی وهمچنان رفهای ذیععقه که در ی درخواست مشخص شده،بصورت مستقیم
از بررسی انقضاء ،م لع میگردد.
( )2تمام رفهای ذیععقه میتواند الی  10روز کاری بعد از دریافت حقایق ضروری ،درخواست جلسات تخنیکی و استماعیه
شفاهی نماید .چنین جلسات و استماعیه ها نمیتواند الی 30روز کاری  ،چس از دریافت حقایق ضروری ،تدویر یابد.
( )3تمام رفهای ذیععقه مدت  30روزکاری جهت ارایه نظر چیرامون گزار

حقایق ضروری دارد.

( )4اداره که بر اساس چیشنهاد اداره حمایت از تجارت عمل میکند ،موارد آتی را مشخص میسازد:
1

اقدامات ضد دامپینگ نهائی میتواند الی  5ساا از تاریخ انق ضاء عوارض ا صلی ،تمدید گردد ،مگردر صورتیکه
تداوم یا تکرار خساره یا واردات دامپینگ شده موجود باشد؛
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2

روند بررسی بدون تمدید اقدامات ضد دامپینگ ،به دالیل آتی ،لغوه میگردد :
الف  -اگر احتماا دوام یا تکرار خساره یا واردات دامن شده یا هر دو ن اشد؛
ب  -در صعورت انصعراف از درخواسعت و دالیل م نی بر عدم موجودیت منافع عامه که تکمیل بررسعی را
مؤجه سازد؛
ج – صعععنعت داخلی افغانی معلوماتی را که نیاز به ارزیابی احتماا وقوع تداوم ،عواقب دامپنگ یا خسعععاره
ناشی ازنتیجه هردوی آنها را ارایه ننماید .

( )5هرگاه ت صمیم م نی بر عدم تمدید اقدامات ضد دامپینگ اتخاذ شود ولی برر سی منق ضی آغاز نگردیده با شد  .اقدامات
باید به اثر انصراف بتاریخ که آنرا لغو نموده است ،عملی گردد.
( )6هیچ یک از احکام مندرج در این فصععل مانع درخواسععت رفهای ذیععقه م نی بر بررسععی تغییرحاالت که همزمان به
بررسی انقضاء صورت گیرد ،نمیشود.
( )7تقاضا برای چنین بررسی ها همزمان میتواند،

ق میعاد مندرج فقره ( )۲ماده ( )86این قانون ،صورت گیرد.

بررسی عرضه کننده گان جدید
مادۀ هشتاد و هشتم:
( )1هر وارد کنندۀ که واردات آن تحت عوارض ضد دامپینگ نهائی قراردارد ،م شروط بر اث ات موارد ذیل ،میتواند درخوا ست
بررسی عرضه کننده جدید را نماید:
1

درصورتیکه در جریان بررسی اصلی دامپینگ ،محصوا تحت بررسی مربو ه را صادر ،ننموده باشد.

2

هیچ یکی از صعععادر کننده یا تولیدکننده خارجی که درجریان دوره اصعععلی ،صعععادرات نموده اما صعععادرات آنها به
افغانستان نیز درمعرض اقدامات ضد دامپنگ قرار میگیرد  ،مرت ط نمی باشد

آغاز بررسی عرضه کننده جدید
مادۀ هشتاد و نهم:
( )1بازنگری عرضه کننده جدید بعد از ارائه درخواستی کت ی توسط صادرکننده یا تولیدکننده خارجی که دارای شواهد کافی
م نی بر موارد آتی باشد ،آغاز میگردد:
1

درخواست کننده تابع عوارض ضد دامپینگ نهائی می اشد؛

 2درخواست کننده به دالیل غیر از عدم همکاری ،در بررسی اولی بازنگری نشده؛
 3دامپنگ واقعی وتفاوت خساره باالی درخواست کننده کمتر از عوارض ضد دمپنگ ت یق شده باشد .
( )2با درنظر دا شت شرائط مندرج فقره ( )1این ماده ،برر سی عر ضه کننده جدید در جریان  3ماه بعد از دریافت درخوا ست
مستند شده ،آغاز میگردد.
تعلیق عوارض ضد دامپنگ در بررسی عرضه کننده جدید
مادۀ نودم:
()1

با تصمیم اداره حمایت از تجارت  ،م نی بر آغاز بازنگری عرضه کننده جدید ،جمع آوری عوارض ضد دامپینگ از واردات
درخواست کننده به حالت تعلیق درآمده و عوارض مؤقت به س ح معادا آن ،وضع میگردد.

()2

هیچ گونه عوارض ضعععد دمپنک درمورد واردات از چنین صعععادرکنند 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

43

تضعععمینات م ال ه نماید درصعععورتیکه چنین بازنگری منتج به تعیین دامپینگ در خصعععوص چنین تولیدکنندگان یا
صادرکنندگان شود ،میتواند عوارض ضد دامپینگ را

ق معموا  ،از تاریخ آغاز بررسی وضع نماید.

هرگاه اث ات گردد که درخواست کننده ،دامپینگ را بکارمی رد عوارض نهایی ضد دامپینگ از تاریخ آغاز بررسی عر ضه

()3

کنند ه جدید به بماق ل از تاریخ بررسی ،ت یق میگردد.

تکمیل بازنگری عرضه کننده جدید
مادۀ نود و یکم:
( )1بر اسععاس گزار

تخنیکی مامورین بررسععی (تیم بررسععی) ،اداره حمایت از تجارت  ،م نی برحفظ ،لغو یا تعدیل عوراض

ضد دامپینگ و یا چذیر

تعهد قیمت ،تصمیم اتخاذ مینماید.

( )2بورد حمایت از تجارت  ،بر اساس چیشنهاد اداره حمایت از تجارت تصمیم نهائی خویش را ،اتخاذ مینماید.
محدودیت زمانی
مادۀ نود و دوم:
بررسی های عرضه کننده جدید معموالً در جریان  180روزکاری بعد از تاریخ آغاز آن،تکمیل میگردد.

()1
()2

بازنگری الی 60روزدیگر قابل تمدید بوده ،م شروط بر اینکه توجیه آن موجود و در گزار

نهائی اداره مف صعً ت شریح

شود.

اصول عمومی بررسی درمورد تغییر حاالت
مادۀ نود و سوم:
( )1بررسی موقت به منظور تی یت تغییر در حاالت  ،درصورتیکه درخواست حاوی شواهدومدارک کافی م نی برداوم وضع
اقدامات ضد دامپنگ برای ج ران دامپنگ الزم ن اشد ویا اینکه دوام یا خساره درصورت بروز مجدد خساره در حذف و
تغییر اقدامات غیر محتمل باشد یا اینکه اقدامات موجود دربرابر دامپنگ که باعث خساره می گردد ،کافی نمی باشد .
()2

برععوه انجام بررسععی مندرج فقره ( )1این ماده ،اداره حمایت از تجارت ،مشععخص می نماید که آیا حاالت مربوط به
دامپنگ ،خساره و اتعف در حد قابل معحظه تغییر کرده ،یا اینکه اقدامات موجود باعث دست یابی به نتایج متوقعه در
راستای رفع خسارات وارده ق لی شده یا خیر .در همه این موارد ،تمام اسناد و شواهد مربو ه در تصمیم نهایی در نظر
گرفته می شود.

()3

تغییر درحالت باید ،دایمی چایدار بوده و شامل نوسانات وابسته به مارکیت ،ن اشد.

()4

بررسی مؤقت حد اقل بعداز یک ساا چس از ت یق یا بررسی تدبیر ضد دامپینگ نهائی ،آغاز شود.

()5

در حاالت ا ستیناءً ،برر سی ق ل از ختم میعاد مندرج فقره ( )4این ماده آغاز میگردد ،م شروط بر اینکه دلیل مؤجه ،
موجود باشد.

آغاز بررسی (مؤقت) تغییر حاالت
مادۀ نود و چهارم:
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( )1درخواست از جانب رفهای ذیععقه بصورت کت ی ارایه وباید دارای شواهد الزم درموارد ذیل باشد :
1

درصورتیکه ادامه اقدامات ضد دامپینگ جهت ج ران دامپینگ یا خساره دیگر ضروری ن وده و یا بیشتر از دامپنک
واقعی یا تفاوت در خساره باشد.

2

س ح اقدامات ضد دامپینگ برای رسیده گی به خساره ناشی ازواردات دمن شده کافی ن اشد

3

درصعععورت حذف یا تغییر اقدام ،خسعععاره متذکره به احتماا زیاد ادامه چیدا نخواهد کرد ویا مجدداً به وقوع نخواهد
چیوست.

( )2هرگاه شواهد کافی موجود ن اشد ،اداره حمایت از تجارت باید درخواستی را ،رد مینماید.
اداره حمایت از تجارت  ،درصورت داشتن شواهد کافی م نی بر هریک از موضوعات مندرج فقره ( )1این ماده ،میتواند

()3

بررسی را با لزوم دید خویش ،آغاز نماید.
تکمیل بررسی (مؤقت) تغییر حاالت
مادۀ نود و پنجم:
( )1بر اساس گزار

تخنیکی مامورین بررسی (تیم بررسی) ،اداره حمایت از تجارت باید تصمیم م نی بر داوم ،لغو یا تعدیل

اقدامات ضد دامپینگ ،اتخاذ نماید.
( )2بورد حمایت از تجارت  ،تصمیم نهائی خویش را بر اساس چیشنهاد اداره حمایت از تجارت اتخاذ مینماید.
( )3هرگاه اقدامات برای صادر کننده گان انفرادی لغو گردد این صادر کننده تابع بررسی بوده و ممکن ،بصورت خودکار ،در
هر بازنگری بعدی که م ابق این قانون در مورد آن کشعععور صعععورت می گیرد ،مورد بررسعععی مجدد قرار گیرد .اما این
اقدامات شامل تمام کشورهای صادر کننده یا کشور های م داء ویا صادرکننده اصلی نمی باشد.

اصول عمومی بررسی (ضد خدعه) یا
مادۀ نود و ششم:
( )1عوارض ضد دامپنگ که م ابق 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 م داء تحت نظر
گرفته می شود .ویا بخش از ان درزمانی خدعه تابع اقدامات،درحاا اجرا باشد میتواند قابل ت یق باشد.
( )2خدعه باید به معنی تغییردرنوعیت تجارت ،بین افغان ستان و ک شورهای ثالث یا بین و شرکت های انفرادی ک شوری که
درمعرض اقدامات ضد دامپنگ وافغانستان واقع گردیده باشد .به شرط اینکه چروسه یا عملی که درراب ه به آن هیچگونه
تو ضیح به جز ازو ضع اقدامات عوارض ضد دامپینگ موجود ن وده و شواهد م نی برخ ساره قابل ا صعح عوارض ضد
دمپنک از لحاظ قیمت یا کمیت محصوا مشابه درنظر گرفته شود.
( )3ت یق عوارض ضد دامپینگ احکام مندرج این قانون ،به موارد ذیل تمدید شده میتواند  ،مشروط بر اینکه اقدامات ضد
خدعه وضع شده ،موجود باشد:
1
2

به واردات محصوا تحت بررسی از کشور های ثالث باوجود تغییر کم؛
به واردات محصوا با کم تغییر یا بخش آن ،از کشور تابع اقدامات؛

( )4هرگاه دراقدامات نافذه خدعه صعععورت گیرد ،عملکرد روند ت یق احکام مندرج این ماده ،در کنار سعععایر موضعععوعات،
مشتمل است بر:
1

تغییر اندک در محصععوا مورد نظر بمنظور شععامل سععاختن آن در کود های گمرکی ،معموالً تابع این اقدامات نمی
گردد ،مشروط به اینکه این تغییر خصوصیات اساسی محصوا را متأثر نسازد؛
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2

حمل محصوا تابع اقدامات از ریق کشور های ثالث؛

3

تنظیم مجدد توسط صادرکننده یا تولید کننده گان نوعیت و مجرای فروشات آنها درک شور به منظور اقدامات الزم
غرض دسععتیابی به محصععوالت خویش از ریق تولید کننده گان با بهره برداری از عوارض انفرادی کمتر نس ع ت به
محصوالت مربو ۀ تولید کننده گان که به افغانستان صادرشده باشد .مستفید میگردد

 4حاالت مندرج فقره  ،۲این ماده بسته بندی چرزه جات توسط یک عملیات بسته بندی در افغانستان یا کشور ثالث.
( )5عملیات بسته بندی در افغانستان یا کشور ثالث ،در حاالت ذیل چنان چنداشته می شود که اقدامات وضع شده خدعه
محسوب گردد .
1

عملیات آغاز شععده ،از زمان آغاز یا اند کی ق ل از آغاز بررسععی ضععد دامپنگ در بخش های مربو ه درکشععور تابع
اقدامات ،افزایش یافته باشد.

2

بخش های که  60فیصععد یا بیشععتر از مجموع ارز

بخش های تولیدات بسععته بندی شععده را تشععکیل میدهد به

ا ستینای اینکه تحت هیچ شرایط ارز افزوده شده دربخش های مربو ه درجریان عملیات ب سته بندی یا تکمیل
که بیشتر از  ۲5فیصد هزینه تولید را داشته باشد خدعه عملی محسوب نمی گردد.
3

تاثیرات ج رانی عوارض از نق ه نظر قیمت ها ویا مقادیر محصعععوالت بسعععته بندی شعععده مشعععابه وشعععواهد م نی
برموجودیت دامپنگ که در راب ه به ارز

عادی که ق ع برای مح صوالت م شابه بوده ،تنظیم میگردد .یا هم سان،

شواهد دامپنگ وجود داشته باشد.
اصول عمومی بررسی ضد جذب
ماده نود و هفتم:
( )1هرگاه صنعت داخلی افغانستان یا هر رف ذیععقه ،بصورت عادی در خعا دو ساا از انفاذ اقدامات ضد دامپنگ ،بعد از
دوره ا صلی برر سی و ق ل یا بعد از و ضع اقدامات ،معلومات کافی ای را ارائه نماید که منعکس کننده کاهش قیمت های
صععادرات باشععد ،یا نشععان دهد که در قیمت فرو

مجدد یا قیمت های فرو

بعدی محصععوالت وارد شععده درمارکیت

افغان ستان تغییرات رونما ن شده ،یا تغییرات ناچیز بوده ،اداره حمایت از تجارت بمنظور ارزیابی اینکه آیا اقدامات مربو ه
باالی قیمت های فوق الذکر اثر داشته است یا خیر ،بررسی را می تواند مجدداً روی دست گیرد.
( )2اداره حمایت از تجارت می تواند بررسی تحت شرایط احکام مندرج ( )1این قانون  ،مجدداً روی دست گیرد.
( )3در جریان بررسی مجدد م ابق این احکام این ماده ،برای صادر کنندگان ،وارد کنندگان ،تجار ،استفاده 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 مرت ط به قیمت های فرو

مجدد و قیمت های فرو

بعدی را  ،واضح سازند.

( )4هرگاه اداره حمایت از تجارت به نتیجۀ میر سد که اقدام مربو ه منتج به تغییرات در چنین قیمت ها شده ا ست ،چس،
بمنظور رفع خساره وارده ق لی ،قیمت های صادرات سنجش مجدد شده و دامپنگ و/یا حدود خساره ،بخا ر درنظرداشت
قیمت ها مجدداً سنجش شدۀ صادرات ،برای بار دوم محاس ه می گردد.
( )5هرگاه چنین چنداشته شود که حکم مندرج فقره  1این ماده کاهش قیمت های صادرات که بعد از دوره بررسی اصلی و
ق ل یا به تعقیب و ضع اقدامات ،برآورده می شود ،دامپنگ ویا حدود خ ساره ،جهت درنظرداشت همچو قیمت های چائین
صادرات مجدداً محاس ه می گردد.
( )6درمواردی که برر سی مجدد م ابق به حکم این ماده ن شان دهنده افزایش دامپنگ ویا تفاوت خ ساره شده با شد .تعدیل
اقدامات نافذه بنابر چیشنهاد اداره حمایت از تجارت درم ابقت به احکام این قانون از رف بورد حمایت از تجارت ،با توجه
به یافته های جدید قیمت های صادراتی ،تنظیم میگردد.
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( )7م لغ محصوا ضد دامپنگ که بتأسی از این ماده وضع شده است ،از دو برابر م لغ محصوا وضع شده ابتدایی بیشتر بوده
نمی تواند.
( )8احکام مندرج این قانون که مرت ط به رزالعمل مربو ه می باشد ،باالی هر بررسی مجدد که م ابق حکم این ماده انجام
می شود ،نیز قابل ت یق می با شد ،مگر اینکه چنین برر سی مجدد به سرعت انجام شده وب ور معموا درجریان شش
ماه از تاریخ آغاز بررسی تکمیل میگردد .در هر حالت ،چنین بررسی های مجدد در تمام موارد باید درظرف  9ماه چس از
آغاز بررسعععی مجدد تکمیل گردد .هرگاه بررسعععی مجدد در مدت تعیین شعععده ق حکم فقره ( )1این ماده تکمیل
نگردیده باید بدون تغییر با قی میماند
( )9ا ععیه حفظ اقدامات م ابق حکم این ماده  ،در جریده رسمی ،صفحات رسمی انترنتی ،و روزنامه های سرتاسری کشور
به نشر میرسد.
()10

تغییر ادعا شعععده در ارز

عادی ،تنها زمانی م ابق احکام این ماده در نظر گرفته می شعععود که معلومات کامل در

م ورد ارز های تعدیل شده توأم با مدارک مربو ه ،در محدوده زمانی مندرج ا ععیه آغاز بررسی مجدد در اختیار اداره
حمایت از تجارت گذاشته شود.
()11

هرگاه یک بررسی ضد جذب شامل ارزیابی مجدد ارز

های عادی باشد ،واردات تا زمان نتایج بررسی مجدد ،تابع

ث ت می گردد.
()12

هرگاه متع اقب آغاز برر سی ضد دامپنگ یا و ضع اقدامات ضد دامپنگ بمنظور جذب ضد دامپنگ ،قیمت صادرات

کاهش می یابد ،عوارض ضد دامپنگ ممکن افزایش یابد.
آغاز بازنگری ضد خدعه ویا ضد جذب
مادۀ نود و هشتم:
( )1با اسععتیناًء موارد مندرج فقره ( )۲این ماده ،ضععد خدعه ویا ضععد جذب تنها بعد از ارائه درخواسععت صععحیح که دارای
شواهد کافی در راب ه به عوامل مرت ط مندرج در ماده ( )94و ( )95این قانون باشد ،آغاز میشود.
( )2اداره حمایت از تجارت در صععورت داشععتن معلومات کافی در راب ه به عوامل مرت ط ،میتواند با لزوم دید خویش چنین
بررسی را آغاز نماید.
اقدامات مؤقت و تطبیق بماقبل در بررسی های ضد خدعه ویا ضد جذب
مادۀ نود و نهم:
( )1اداره حمایت از تجارت الی  60روز بعد از آغاز برر سی ضد خدعه ویا ضد جذب  ،میتواند عوارض ضد دامپنگ مؤقت را،
و ضع نماید ،م شروط بر اینکه ت صمیم مقدماتی م نی بر موجودیت خدعه ویا ضد جذب که س ب کاهش تأثیر اقدامات
ضد دامپینگ میشود ،اتخاذ نموده باشد.
( )2عوارض دامپینگ مؤقت ضد خدعه ویا ضد جذب بادرنظردا شت جزء ( )3( ،)۲و ( )4فقره ( )4ماده ( )50این قانون الی
مدت  4ماه  ،وضع شده میتواند.
( )3مدت عوارض دامپینگ مؤقت ضد خدعه یا ضد جذب ،قابل تمدید نمی باشد.
( )4در صععورت اتخاذ تصععمیم نهائی می ت در راب ه به خدعه یا جذب عوارض نهائی ضععد دامپینگ جدید از تاریخ وضععع
عوارض اقدامات مؤقت ،ت یق میگردد.
( )5در حاالت اسعععتینائی ،هرگاه تی یت گردد که واردات بعد از آغاز خدعه یا جذب و ق ل از وضعععع اقدامات مؤقتی ضعععد
دامپینگ بشکل فوق العاده افزایش یافته ،عوارض نهائی ضد دامپینگ جدید،الی مدت  90روزکاری ق ل از وضع عوارض
ضد دامپینگ مؤقت ،بعد از آغاز بررسی ،ت یق میگردد.
تکمیل بررسی ضد خدعه یا بررسی ضد جذب
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مادۀ صدم:
( )1بر اساس گزار

تخنیکی مامورین بررسی ،اداره حمایت از تجارت تصامیم ذیل را اتخاذ مینماید:

1

هرگاه دریابد که خدعه صورت گرفته ،اندازه عوارض ضد دامپینگ "تمام شرکتهای دیگر" مندرج در ت صمیم اداره

2

حمایت از تجارت را بر واردات بررسی شده ،وضع نماید.
افزایش عوارض ضد دامپینگ ،در صورت تی یت جذبی ،یافتن تاثیر عوارض وضع شده؛

3

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

( )2هرگاه بررسعععی

ق حکم جزء ( )3فقره ( )1این ماده لغو گردد ،عوارض ضعععد دامپینگ موجود ،دحالت موجود قابل

ت یق می ماند .
اصول عمومی بررسی های بازپرداخت
مادۀ یکصد و یکم:
هرگاه وارد کننده نشععان دهد که تفاوت دامپینگ یا خسععاره که بر م نای آن عوارض وضععع شععده  ،ازمیان رفته یا الی س ع ح
چائینتر از عوارض وضع شده کاهش یافته ،میتواند بازچرداخت عوارض ضد دامپینگ را  ،درخواست نماید.
آغاز و انجام بررسی های بازپرداخت
مادۀ یکصدو دوم:
( )1درخواسععت بازچرداخت فقط با شععواهد تنها در صععورتیکه حاوی معلومات دقیق درمورد م لغ بازچرداخت عوارض ضععد
دامپنگ ادعا شده وتمام ا سناد گمرکی مربوط به محا س ه وچرداخت آن با شد ،م رح گردیده میتواند  .همچنان شواهد
برای دوره مورد نظر مربوط به تفاوت دامپنگ صادر کنند یا تولید کنند ه خارجی که تابع عوارض می اشند را نیز در بر
داشته باشد.
( )2درخواست بازچرداخت نمی تواند ق ل از یک ساا چس از معرفی اقدامات ضد دامپنگ ارایه گردد .
( )3در صععورت عدم شععریک سععاختن معلومات به وارد کننده ،یا عدم موجودیت اراده صععادرکننده یا تولیدکننده خارجی
درارایه و شریک ساختن معلومات به واردکننده؛ درخوا ستیکه باید حاوی اظهارات صادرکننده و تولیدکننده م نی بر
کاهش یا رفع تفاوت دامپینگ ق احکام این ماده بوده مستقیماً به اداره حمایت از تجارت  ،شریک گردیده ،باشد.
( )4هرگاه صادرکننده معلومات مندرج فقره ( )3این ماده را در جریان مدت زمان که از رف اداره حمایت از تجارت تعیین
شده ارائه ننماید ،بررسی بازچرداخت آغاز نمیشود.
( )5اداره حمایت از تجارت تمام تولیدکنندگان داخلی افغانی را ،در اسرع وقت که بیشتر از  ۲روزکاری ن اشد ،با ارساا یک
کاچی ا ععیه آغازین ،م لع میسازد.
( )6صععنعت داخلی افغانی ،بعد از دریافت ا ععیه الی  10روز کاری میتواند نظریات خویش را در راب ه به درخواسععت ارایه
نماید.
( )7رفین ذیععقه بعد از دریافت ا ععیه الی  10روز کاری میتواند نظریات خویش را چیرامون حقایق ضعععروری ارایه
نمایند.
( )8تصمیم اداره حمایت از تجارت بر اساس گزار

تخنیکی مامورین بررسی ،می اشد.

( )9بورد حمایت از تجارت  ،م نی بر چیشنهاد اداره حمایت از تجارت  ،تصمیم نهائی خویش را ور ذیل صادرمی نماید:
 -1درموارد ذیل بازچرداخت صورت نمی گیرد .
الف -هرگاه معلومات مقتضی جهت بازنگری اینکه بازچرداخت تا چه حد مؤجه است ،ناتکمیل یا به موقع الزمارائه نشده باشد.
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ب  -هرگاه تفاوت دامپنگ قابل و ضع برای صادرکننده یا تولید کننده خارجی درجریان دوره برر سی بی شتر از س ح عوارض
ضد دامپنگ باشد در ان صورت بازچرداخت در م ابقت با آن تقاضا میگردد.
 -2بخش از بازچرداخت بر اسععاس تفاوت بین مقدار عوارض ضععد دامپینگ تادیه شععده توسععط واردکننده و تفاوت دامپینگ
واقعی که در جریان مدت زمان بررسی برای صادرکننده یا تولیدکننده خارجی تی یت شده ،صورت گیرد.
 -3باز چرداخت کامل هنگامی موجه چنداشته می شود که صادرکنند ه یا تولید کنند خارجی دردوره بررسی مرتکب دامپنگ
نشده باشد .
بررسی بازچرداخت معموالً در جریان  180روزکاری ازتاریخ آغاز بررسی صورت می گیرد .درصورت دالیل مؤجه،

()10

بررسی برا ی یک دور اضافی الی 60روز کاری دیگر ،تمدید شده میتواند.
( )11اداره حمایت از تجارت می تواند در هر زمانی م ابق احکام این قانون ،بررسی مؤقت تغییر حاالت را آغاز نماید ،مشروط
به اینکه معلومات و یافته های این بررسی در موارد توجیع شده و اندازه بازچرداخت ،استفاده گردد.
( )12هرگاه بورد حمایت ازتجارت در نتیجه بررسععی (مؤقت) تغییر حاالت عوراض موجوده را کاهش یا لغو نماید ،وارد کننده
بدون ارائه معلومات حکم مندرج فقره ( )۲این ماده ،میتواند بازچرداخت عوارض ضععد دامپینگ را

ق یافته های اداره ،

درخواست نماید.
تادیه بازپرداخت
مادۀ یکصد و سوم:
تادیه بازچرداخت باید در جریان  90روزکاری بعد از تصمیم اداره توسط وزارت مالیه صورت گیرد.

اصول عمومی بازنگری قضائی
مادۀ یکصد و چهارم:
( )1احکام فصل چنجم این قانون به بازنگری قضائی قابل ت یق نمی اشد.
( )2درخواست بررسی قضائی راجع به تصامیم چه می ت یا منفی  ،در موارد ذیل تنظیم میگردد:
1

رد آغاز یک بررسی یا هر نوع بررسی ها .

2

معرفی اقدامات نهائی به تعقیب بررسی یا بررسی ها .

3

لغو بررسی ،بدون تصویب یا وضع اقدامات ،محکمۀ باصعحیت در جریان  30روز کاری بعد از تاریخ نشرفیصلۀ نهائی
در جریده رسمی ،صفحات انترنتی رسمی یا روزنامههای سراسری کشور ،یا در صورت عدم نشر ،از تاریخ که تصمیم

نهائی به رف مورد نظر ارائه شده ،تنظیم میگردد.
( )3درخواست بررسی قضائی ن اید مانع گمرکات م نی بر اعماا یا وضع اقدامات ضد دامپنگ که نتیجه تصمیم نهایی اداره
م رح شده  ،گردد .
فصل ششم
اطالعیه ها و سایر فعالیت های مربوط به سازمان تجارت جهانی()WTO
اطالعیه ها
مادۀ یکصد و پنجم:
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( )1اداره حمایت از تجارت تمام ا ععیه های مندرج این قانون را در فورم معیاری که در سایت سازمان تجارت جهانی ن شر
شده ،تهیه و به آن سازمان ارائه می نماید.
( )2اداره حمایت از تجارت سایر ادارات با صعحیت را در زمینه تهیه چا سخ ها و سواالت شفاهی یا کت ی مربوط به ا ععیه
های که از سوی اعضاء سازمان تجارت جهانی ارائه شده ،همکاری می نماید.
تطبیق گزارشات سازمان تجارت جهانی
مادۀ یکصد و ششم:
( )1اداره حمایت از تجارت و بورد حمایت از تجارت اقدامات منا سب مع وف به آینده را جهت هم سان سازی اقدامات ،که
ق این قانون اتخاذ گردیده ضم چی شنهادات احکام و گزار

که از رف نهاد حل منازعات سازمان تجارت جهانی در

زمینه منازعۀ که افغانستان رف آن بود ،صادر شده ،اتخاذ مینماید.
( )2اداره حمایت از تجارت گزار ،نهاد حل منازعات سازمان تجارت جهانی را معحظه و در صورت امکان تعدیعت الزم
را دراین قانون ویا مقرره های مربو ه ،چیشنهاد مینماید.
دسترسی به معلومات در مورد دامپینگ و تکثیر آن
ماده یکصد و هفتم:
( -)1شع ه ،د ستر سی به منابع معلوماتی را ،درمورد فعالیت های دامپنگ سایر ک شورها ت سهیل می نماید  ،برای اینکه صنایع
داخلی افغانی بتوانند درخواسععت های آغاز بررسععی ضععد دامپنگ را تدوین نماید  ،چنین معلومات باید به اندازه کافی مفصععل
باشد
( )۲اداره حمایت از تجارت  ،منحیث بخش از وظیفه خویش جهت اقدام در مقابل دامپینگ سایر ک شور ها و صادر کنندگان
سایر کشور ها ،در تکییر معلومات فعاالنه سهیم بوده و می تواند از ریق ارائه فعالیت های عامه صورت گیرد.
فصل هفتم
احکام نهایی
اصل ممنوعیت دو جزا در برابر یک خطا
مادۀ یکصد و هشتم:
هرگاه همزمان دامپنگ وسعع سععایدی موجود باشععد محصععوا مربو ه نمی تواند تحت هردو اقدامات ضععد دامپنگ وعوارض
ضدج رانی همزمان ،قرار گیرد .
منافع عامه
ماده یکصد و نهم:

( )1هرگاه بورد حمایت از تجارت تی یت نماید که وضععع عوارض ضععد دامپینگ با منافع عامه توجیه چذیر نمی باشععد بورد

صعحیت دارد از وضع ان خود داری نموده  ،مگر اینکه به شکل دیگری توجیه گردد.
( )2برر سی منافع عامه بر ا ساس ارزیابی و ضعیت کلی منافع سیا سی ،اقت صادی و مالی ،که ب ور کل مورد توجه قرار میگیرد
بشموا منافع صنایع داخلی ازجمله تولید کنندگان محصوالت مشابه ،صنایع افغانی  ،استفاده کنندگان محصوالت وارداتی
دمن شده و مصرف کنندگان ،بوده اما محدود به این ها چنداشته نمی شود.
( )3تصمیم اتخاذ شده م ابق حکم فقره ( )1این ماده زمانی اتخاذ می گردد که تمام رفها ذیععقه نظریات خویش را ابراز و
معلومات مرت ط را ارائه نمایند .چنین معلومات ،زمانی معت ر چنداشته می شود که توأم با شواهد حقیقی و کافی باشد.
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انفاذ
مادۀ یکصد و دهم:
این قانون در (هفت) فصل و (یکصدو ده) ماده ترتیب و 15روز بعد از توشیح نافذ و درجریدۀ رسمی نشر میگردد.
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