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 تمنینی فرمان

 داخلی صنایع حفاظت لانون توشیح مورد در افغانستان اسالمی جمهوری رئیس 

 ( ۲۲شماره: )

  ۷/۵/۹۳۱۵تاریخ: 

 اول:  ماده  

 (۸) شماره مصوبه   اساس به که را داخلی صنایع حفاظت لانون افغانستان، اساسی لانون (۹۷) ماده   حکم از تأسی به

 گردیده تصویب ماده (ون و سی /۹۷) و فصل (شش /۶) بداخل افغانستان اسالمی جمهوری کابینه   ۶/۵/۵۹۷۵ مؤرخ

 .دارم می توشیح است،

 دوم: ماده   

 نخستین انعماد تاریخ از روز (۹۳) خالل در را فرمان این اند، مؤظف پارلمانی امور در دولت وزیر و عدلیه وزیر 

 .نمایند تمدیم شورا آن به ملی شورای جلسه  

 سوم:  ماده  

 جریده   در مذکور لانون متن و افغانستان اسالمی جمهوری کابینه   مصوبه   با همراه و نافذ توشیح تاریخ از فرمان این

 .گردد نشر رسمی

 

 غنی اشرف دمحم

 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
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 مصوبه  

 افغانستان اسالمی جمهوری کابینه  

 داخلی صنایع حفاظت لانون طرح مورد در

 ( ۲شماره: )

  ۶/۵/۹۳۱۵تاریخ: 

 و فصل (۷) داخل به داخلی صنایع حفاظت لانون طرح افغانستان، اساسی لانون نهم و هفتاد ماده   حکم از تأسی به

 .گردید تصویب افغانستان اسالمی جمهوری کابینه   ۶/۵/۵۹۷۵ مؤرخ جلسه   در ماده (۹۷)

 

 غنی اشرف دمحم

 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
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 فهرست مندرجات

 حفاظت صنایع داخلیلانون 

 فصل اول

 احکام عمومی

 صفحه           عنوان     ماده

 ۹........ ......................................................................مبنی   : اول مادۀ

 ۹.........................................................................فاھدا   : دوم مادۀ

 ۹...................................................................اصطالحات   : سوم مادۀ

 ۲..................................................مرجع تطبیك...............   : چهارم مادۀ

 ۳....................................................ساحۀ تطبیك.............   : پنجم مادۀ

 ۳....................................................تطبیك الدامات حفاظتی    مادۀ ششم:

 فصل دوم

 ادارۀ و وظایف آن

 ۳.......................................................عرصۀ فعالیت اداره...   : ھفتم مادۀ

 ۳......................................................وظایف اداره............   : ھشتم مادۀ

 ۴...........................................ایجاد بورد حفاظت صنایع داخلی   : نهم مادۀ

 ۵.....................................................وظایف بورد............   : دھم مادۀ

 ۵................................................حفظ اسرار...................   : یازدھم ماده  
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 فصل سوم

 لطمۀ جدی و خطر لطمۀ جدی

 ۶.............................تشخیص لطمۀ جدی............................   : دوازدھم مادۀ

 ۶...................................................تشخیص خطر لطمۀ جدی   : سیزدھم مادۀ

 فصل چهارم

 بررسی حفاظتیاجرای 

 ۷...........................................ارایه درخواست بررسی حفاظتی.   : چهاردھم مادۀ

 ۲................................................تصمیم آغاز بررسی حفاظتی   : پانزدھم مادۀ

 ۲..............................................اطالعیۀ آغاز بررسی حفاظتی   : شانزدھم مادۀ

 ۱................................................مدت تکمیل بررسی حفاظتی   : ھفدھم مادۀ

 ۱.............................................................مطالبۀ معلومات   : ھجدھم مادۀ

 ۹۱...................استماعیه.................................تدویر جلسات    : نزدھم مادۀ

 ۹۱................................حفظ و نگهداری اسناد و دسترسی به آنها   : بیستم مادۀ

 فصل پنجم

 الدامات حفاظتی مؤلت و نهایی

 ۹۹..............................................اتخاذ الدامات حفاظتی مؤلت.  : یکم و بیست مادۀ

 ۹۹...................................................نشر تصمیم مؤلت.......  : دوم و بیست مادۀ

 ۹۲........................آن. تالدامات حفاظتی مؤلت و بازپرداخ تضمین  : سوم و بیست مادۀ

 ۹۲..........................در مورد لطمۀ جدی یا خطر لطمۀ جدیتصمیم   : چهارم و بیست مادۀ

 ۹۲...............................................اتخاذ الدامات حفاظتی نهایی  : پنجم و بیست مادۀ

 ۹۳.............................................اشکال الدامات حفاظتی نهایی  : ششم و بیست مادۀ
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 ۹۳.................................................نشر تصمیم نهایی.........  : ھفتم و بیست مادۀ

 ۹۳................ارایه معلومات به کمیتۀ حفاظتی سازمان تجارت جهانی  : ھشتم و بیست مادۀ

 ۹۴.........تطبیك الدامات حفاظتی نهایی باالی کشور ھای در حال توسعه  : نهم و بیست مادۀ

 ۹۴.............................سهمیه بندی به حیث الدامات حفاظتی نهایی   : ام سی مادۀ

 ۹۵........................اطالعیه ختم بررسی بدون اتخاذ الدامات حفاظتی   : یکم و سی مادۀ

 ۹۵.......................................مدت تطبیك الدامات حفاظتی نهایی.   : دوم و سی مادۀ

 ۹۵.......................................رفع تدریجی الدامات حفاظتی نهایی   : سوم و سی مادۀ

 ۹۶............................................ارزیابی الدامات حفاظتی نهایی. : چهارم و سی مادۀ

 ۹۶....الدامات حفاظتی نهایی ..........................................تمدید    مادۀ سی و پنجم:

 ۹۶...مجازات...................................................................   مادۀ سی و ششم:

 ۹۷....تحویل پرداخت ھا در بانک ............................................   مادۀ سی و ھفتم:

 فصل ششم

 احکام نهایی

 ۹۷......وضع ممرره ھا و طرزالعمل ھا.........................................   مادۀ سی و ھشتم:
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 داخلی صنایع حفاظت لانون

 اول فصل

 عمومی احکام

 مبنی

 اول:  ماده   

 . است گردیده وضع افغانستان، اساسی لانون سیزدهم و دهم مواد احکام روشنی در لانون این

 اھداف

 دوم: ماده  

  از: اند عبارت لانون این اهداف 

 . داخلی صنایع انکشاف -۵ 

 .داخلی صنایع حمایت و تشویك حفاظت، -۲

 موافمتنامه نزدهم ماده   و جهانی تجارت سازمان های حفاظت موافمتنامه رعایت با حفاظتی الدامات لواعد تنظیم -۹

 .۵۷۷۱ سال مصوب )گات( تجارت و تعرفه عمومی

 اصطالحات 

 م:سو ماده  

 :نمایند می افاده را ذیل مفاهیم لانون این در آتی اصطالحات

 .گردد می اتخاذ شده، بررسی محصول باالی داخلی صنایع حمایت منظور به که است تدابیری حفاظتی: الدامات -۵

 و داده تشکیل را داخلی تولیدات عمده بخش که است مستمیم رلابتی محصوالت یا مشابه محصوالت داخلی: صنایع -۲ 

 . نماید رلابت شده بررسی محصول با

 . باشد آن به نزدیک مشخصات دارای یا شده بررسی محصول مشابه که است داخلی تولیدات مشابه: محصوالت -۹

 آن با بازار در شده بررسی محصول با مشابهت عدم وجود با که است داخلی تولیدات مستمیم: رلابتی محصوالت -۱

 .نماید رلابت مستمیما  
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 .خدمات تجارت و نمد پول تجارتی، اسناد تضمین، استثنای به. است انتمال لابل ملموس دارایی یا الالم کاال: -۵ 

 . داخلی صنایع به است، كلی صدمه جدی: لطمه   -

 والعیت بر متکی و بینی پیش لابل واضح طور که است داخلی صنایع به الولوع لریب صدمه جدی: لطمه   خطر -۹

 .بعید احتمال یا حدس اتهام، مبنای بر نه باشد

 پیش (۵۷۷۱ )گات تجارت و تعرفه عمومی موافمتنامه نزدهم ماده   در که است حالتی شده:ان بینی پیش تحوالت -۸ 

 .گردد داخلی صنایع به جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   سبب و نشده بینی

 .باشد حفاظتی بررسی تابع لانون این احکام مطابك که است وارداتی کاالی شده: بررسی محصول -۷

 محصول افزایش به رابطه در حفاظتی الدامات نمودن مشخص منظور به که است اجراآت حفاظتی: بررسی -۵۳

 . گیرد می صورت شود، داخلی صنایع به جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   سبب که شده بررسی

  از: اند عبارت ذینفع: اشخاص -۵۵

 . شده بررسی محصول خارجی کننده   تولید و کننده صادر -

 . شده بررسی محصول کننده   وارد -

 .باشد شده بررسی محصول ای کننده وارد و کننده صادر کننده، تولید آن اعضای اکثریت که تجارتی اتحادیه   -

 . کننده صادر کشورهای یا کشور -

 . کشور للمرو در مستمیم رلابتی محصوالت ای مشابه محصوالت کننده تولید - 

 .باشد کشور در مستمیم رلابتی محصوالت ای مشابه محصوالت کننده تولید آن اعضای اکثریت که تجارتی اتحادیه   -

 . شده بررسی محصول کنندگان استفاده - 

 .مستهلكین از حمایت اتحادیه   -

 بورد تشخیص به حکمی، یا حمیمی اشخاص سایر -

 مرجع تطبیك 

 چهارم: ماده  

 .باشد می لانون این احکام تطبیك مرجع صنایع، و تجارت وزارت 
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 تطبیك  ساحه  

 پنجم: ماده  

 با جهانی تجارت سازمان عضو کشورهای شده   بررسی محصول به مربوط حفاظتی الدامات بر لانون این احکام

 (۵۷۷۱ )گات تجارت و تعرفه عمومی موافمتنامه نزدهم ماده   و جهانی تجارت سازمان های حفاظت موافمتنامه   رعایت

 خاص لواعد پوشش تحت ولی نبوده، جهانی تجارت سازمان عضو که گمرکی للمروهای و کشورها واردات و

  .گردد می تطبیك دارند، لرار حفاظتی الدامات

 تطبیك الدامات حفاظتی

 ششم:  ماده  

 تناسب در یا مطلك طور شده بررسی محصول ناشده، بینی پیش تحوالت سبب به که دهد نشان حفاظتی بررسی هرگاه

 لطمه   خطر یا جدی لطمه   باعث که است، شدن وارد حال در حد از بیش اندازه به یا یافته افزایش داخلی صنایع به

 .گردد می تطبیك و اتخاذ کشور منافع نظرداشت با حفاظتی الدامات گردد، می داخلی صنایع به جدی

 دوم فصل

 آن وظایف و اداره

 فعالیت اداره  عرصه  

 ھفتم: ماده  

 مندرج اهداف تحمك منظور به و بوده صنایع و تجارت وزارت تشکیل جزء ،المللی بین تجارت عمومی ریاست (۵)

 .نماید می فعالیت لانون این

  .شود می یاد اداره نام به منعبد المللی بین تجارت عمومی ریاست (۲)

 وظایف اداره

 ھشتم: ماده  

  باشد: می ذیل وظایف دارای اداره، 

 . حفاظتی بررسی اجرای -۵

 .حفاظتی بررسی درخواست فورم ترتیب -۲
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 . حفاظتی بررسی اطالعیه   نشر -۹

 . جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   تشخیص -۱

 .داخلی صنایع حفاظت بورد به نهایی یا مؤلت حفاظتی الدامات اتخاذ پیشنهاد -۵

 . ذینفع اشخاص از حفاظتی بررسی معلومات آوری جمع -۶

 . ذینفع اشخاص دعوت و استماعیه جلسات تدویر -۹

 .حفاظتی الدامات بررسی اسناد حفظ -۸

 .نهایی حفاظتی الدامات مجدد تطبیك -۷

 . داخلی صنایع بورد به آن تمدید و نهایی حفاظتی الدامات تدریجی رفع پیشنهاد -۵۳

 . مربوط لوایح و ها طرزالعمل تهیه   -۵۵

 .داخلی صنایع برای حفاظتی پالن و استراتیژی پالیسی، تهیه   -۵۲

 داخلی ایجاد بورد حفاظت صنایع

 نهم:  ماده  

  گردد: می ایجاد ذیل تركیب به داخلی صنایع حفاظت بورد داخلی، صنایع حفاظت منظور به (۵)

 . رئیس حیث به صنایع و تجارت وزارت تجارتی امور معین -۵

 . عضو حیث به مالیه وزارت گمرکات عمومی رئیس -۲

 .عضو حیث به خارجه امور وزارت نماینده   -۹

 .عضو حیث به التصاد وزارت نماینده   -۱ 

  .عضو حیث به مالداری و آبیاری زراعت، وزارت نماینده   -۵ 

 .عضو حیث به عامه صحت وزارت نماینده    -۶

 .عضو حیث به ستندرد ملی اداره   نماینده   -۹ 

 .عضو حیث به افغانستان صنایع و تجارت اتاق نماینده   -۸ 
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 . منشی حیث به المللی بین تجارت عمومی رئیس -۷

 .شود می یاد بورد نام به منبعد داخلی، صنایع حفاظت بورد (۲)

 وظایف بورد 

 دھم: ماده  

  باشد: می ذیل وظایف دارای بورد، 

 . اداره کاری لوایح و طرزالعمل تصویب -۵

 . داخلی صنایع حفاظت پالن و استراتیژی پالیسی، تصویب -۲

 .آن تمدید و نهایی حفاظتی الدامات تدریجی رفع و دایمی یا مؤلت حفاظتی الدامات ارزیابی -۹

  .نهایی و مؤلت حفاظتی الدامات اتخاذ تصویب -۱ 

 .آن تمدید و نهایی حفاظتی الدامات تدریجی رفع تصویب -۵

 . حفاظتی الدامات مجدد تطبیك تصویب -۶

 .اداره به مشوره ارایه -۹

 حفظ اسرار

 یازدھم: ماده  

 را حفاظتی الدامات به مربوط محرم اسرار و معلومات توانند نمی آن ترک یا وظیفه اجرای حین اداره، کارکنان (۵)

 .نمایند افشاء

 عرضه، منابع پروسس، و تولید رازهای مالی، تخنیکی، معلومات شامل ،ماده این (۵) فمره   مندرج معلومات (۲)

 می شده بررسی محصول بازاریابی پالن و کنندگان توزیع و مشتریان فهرست مارکیت، سهم فروش، و تولید کمیت

 . باشد

  آورند: دست به اداره از درخواست، اساس به را ماده این (۲)ه  فمر مندرج معلومات میتوانند ذیل، مراجع (۹)

 . محاكم -۵

 . باشد داشته ارتباط آن وظیفه به اینکه بر مشروط بورد، -۲

 .نمایند حفظ را شده دریافت معلومات اند، مكلف ماده این (۹) فمره   مندرج مراجع (۱)
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 .گردد می تنظیم طرزالعمل در محرم، اسرار و معلومات نگهداری و درخواست ارایه طرز (۵) 

 سوم فصل

 جدی لطمه   خطر و جدی لطمه  

 جدی  تشخیص لطمه  

 دوازدھم: ماده  

  گردد: می تشخیص ذیل عوامل ارزیابی نظرداشت با جدی، لطمه   (۵)

 مصرف یا داخلی صنایع شده   تولید حجم به تناسب در یا مطلك طور شده بررسی محصول افزایش ممدار و فیصدی -۵

 .کشور در آن

 .شده بررسی محصول افزایش سبب به داخلی بازار سهم کاهش -۲

 عوامل سایر و داخلی صنایع به رابطه در استخدام و ضرر و نفع ظرفیت، از استفاده تولید، فروش، در تغییر -۹

 . لانون این مندرج مرتبط

 . جدی لطمه   و شده بررسی محصول افزایش میان سببی رابطه تثبیت -۱

 داده نسبت شده بررسی محصول به شود، داخلی صنایع به جدی لطمه   باعث زمان عین در دیگری عوامل هرگاه (۲)

 .شود نمی

 جدی  تشخیص خطر لطمه  

 سیزدھم:  ماده  

 ماده   مندرج عوامل بر عالوه اداره شود، داخلی صنایع به جدی لطمه   خطر باعث شده بررسی محصول افزایش هرگاه،

 :نماید ارزیابی تواند می نیز را ذیل عوامل لانون، این دوازدهم

 . آینده در آن صدور احتمال یا کننده صادر یا مبدأ های کشور از صادرات فعلی ظرفیت -۵

 .شده بررسی محصول افزایش میزان -۲

 . کننده صادر یا مبدأ کشور افغانستان، در کاال ذخایر تراکم -۹

 .آینده در آن افزایش بینی پیش و افغانستان بازار به شده بررسی محصول بیشتر ممدار تورید -۱

 .اداره تشخیص به عوامل، سایر -۵ 
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 چهارم فصل

 حفاظتی بررسی اجرای

 ارایه درخواست بررسی حفاظتی

 چهاردھم:  ماده  

 درخواست توانند، می ذینفع اشخاص یا و آن لانونی نماینده   یا داخلی صنایع مالک حفاظتی، بررسی منظور به (۵)

 ارایه اداره به باشد، می ذیل مطالب حاوی و ترتیب اداره طرف از که مخصوص فورم ضمن را حفاظتی بررسی

 :نمایند

 . مستمیم رلابتی محصوالت با مشابه محصوالت کننده   تولید و بررسی کننده   درخواست آدرس و نام -۵

 .شده بررسی محصول پرداخت لابل گمرکی محصول و تعرفه شكل استفاده، طرز تخنیکی، مشخصات تشریح -۲

 .مستمیم رلابتی محصوالت ای مشابه محصوالت استفاده طرز و تخنیکی مشخصات تشریح -۹ 

 .مستمیم رلابتی محصوالت ای مشابه محصوالت فیصدی -۱ 

 .مبداء کشور از جاری سال معلومات و درخواست ارایه از لبل سال سه شده، بررسی محصول ارزش و حجم -۵ 

 .داخلی صنایع شده تولید محصوالت حجم به تناسب در شده بررسی محصول نسبی یا مطلك افزایش تشریح -۶

 جاری سال از اضافی معلومات و درخواست ارایه از لبل سال سه داخلی، صنایع به جدی لطمه   مورد در معلومات -۹

 ذیل: موارد بشمول داخلی صنایع به رابطه در

 . فروشات میزان - 

 . برداری بهره و تولید -

  .استفاده ظرفیت -

 . ضرر و نفع میزان -

 . ها لیمت در تغییر -

 . استخدام -

 .اداره تشخیص به مرتبط عوامل سایر -
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 باشد: می ذیل موارد شامل که جدی لطمه   خطر حاالت -۸ 

 . کننده صادر های کشور صادرات ظرفیت - 

 .کننده صادر کشور و افغانستان در کاال موجود ذخایر -

 تجارتی محدودیت شامل که بینی پیش لابل آینده   در بیشتر شده   بررسی محصول افزایش احتمال مورد در معلومات -

 .گردد ثالث کشور بازارهای به صادرات باالی

 خطر یا جدی لطمه   باعث و شده بررسی محصول افزایش به منتج که ناشده بینی پیش تحوالت مورد در توضیحات -۷

 است. گردیده جدی لطمه  

 . آن جبران یا جدی لطمه   از جلوگیری مشخص دالیل -۵۳

 . شده بررسی محصول با رلابت جهت داخلی صنایع مجدد سازی عیار پالن طرح -۵۵

 گردد داخلی صنایع به ناپذیر جبران خساره   باعث که اوضاع وخامت صورت در مؤلت حفاظتی الدامات مطالبه   -۵۲

 . مؤلت حفاظتی الدامات حیث به تعرفه افزایش مطالبه و

 .حفاظتی الدامات حیث به تعرفه سمف افزایش تماضای -۵۹

 منصرف خویش درخواست از حفاظتی، بررسی آغاز از لبل تواند، می ماده این (۵) فمره   مندرج کننده   درخواست (۲)

  .شود

 تصمیم آغاز بررسی حفاظتی 

 پانزدھم: ماده  

 آغاز مورد در را خویش تصمیم لانون این چهاردهم ماده   (۵) فمره   مندرج درخواست دریافت از بعد اداره، (۵)

 . نماید می اتخاذ بررسی عدم یا حفاظتی بررسی

 . نماید مطالبه کننده درخواست از را مدارک و اسناد معلومات، تواند، می اداره نباشد، تکمیل درخواست هرگاه (۲)

 به دالیل ارایه با کاری روز (۵۳) خالل در را موضوع است، مکلف اداره گردد، رد درخواست هرگاه (۹)

 . دهد اطالع کننده، درخواست

 آغاز بررسی حفاظتی  اطالعیه  

 شانزدھم:  ماده  

 در را حفاظتی بررسی اطالعیه   است مکلف نماید، اتخاذ تصمیم حفاظتی بررسی آغاز مورد در اداره، هرگاه (۵)
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 کننده صادر کشور به کاری روز (۵) خالل در و جهانی تجارت سازمان حفاظتی کمیته   به کاری روز (۲) خالل

 . سازد مطلع کثیراالنتشار همگانی های رسانه طریك از را ذینفع اشخاص و ارسال

 باشد: می ذیل مطالب حاوی ،ماده این (۵) ه  فمر مندرج اطالعیه   (۲)

 . مستمیم رلابتی محصوالت با مشابه محصوالت کننده   تولید و کننده درخواست آدرس و نام -۵ 

 .شده بررسی محصول پرداخت لابل گمرکی محصول و تعرفه شكل استفاده، طرز تخنیکی، مشخصات تشریح -۲

 .آنها استفاده   طرز و تخنیکی مشخصات مستمیم، رلابتی محصوالت یا مشابه محصوالت تشریح -۹

 گردیده داخلی صنایع به جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   باعث که شده بررسی محصول افزایش مورد در معلومات -۱ 

 . است

 تحت که شرایطی در تغییر یا شده بررسی محصول افزایش باعث که ناشده بینی پیش تحوالت مورد در معلومات -۵

 .است شده وارد شده، بررسی محصول آن

 .(۵۷۷۱)گات تجارت و تعرفه عمومی موافمتنامه   لبال در افغانستان تعهد خالصه   -۶

 .اداره در ارتباطی شخص تماس شماره و آدرس نام، -۹ 

 . حفاظتی بررسی آغاز تاریخ -۸ 

 اداره به کاری روز (۵۳) خالل در توانند می باشند، حفاظتی بررسی در اشتراک عاللمند ذینفع، اشخاص هرگاه (۹)

 . دهند اطالع

 مدت تکمیل بررسی حفاظتی

 م:ھفدھ ماده  

 برای استثنایی حالت در مدت، این. نماید تکمیل را آن ماه شش خالل در است مکلف حفاظتی بررسی آغاز از اداره،

 .تواند می شده تمدید دیگر ماه دو

 مطالبه معلومات

 ھجدھم:  ماده  

 اداره   بررسی، در کننده اشتراک ذینفع اشخاص از را حفاظتی بررسی به مرتبط معلومات تواند می اداره، (۵)

 . نماید مطالبه غیردولتی و دولتی ادارات سایر و بارچاالنی بازرسی، شرکت گمرکات،

 به کاری روز (۵۳) خالل در را شده مطالبه معلومات اند، مكلف ماده این (۵)ه  فمر مندرج مراجع و اشخاص (۲)
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 . نمایند ارایه اداره

 را ساحوی بررسی جزئیات، آوردن بدست جهت ماده این (۵) فمره   مندرج معلومات بر عالوه تواند می اداره، (۹)

 مستثنی امر این از محرم اسرار و معلومات. نماید ارایه مربوط مراجع به ولت اسرع به آنرا گزارش و دهد انجام

 .است

 مانع یا نماید نه ارایه را معلومات کاری، روز (۵۳) خالل در ماده این (۵)ه  فمر مندرج مرجع یا شخص هرگاه (۱)

 اتخاذ داشته، دست مؤثك اسناد و معلومات نظرداشت با را نهایی یا مؤلت تصمیم اداره گردد، حفاظتی بررسی اجرای

 .نماید می

 تدویر جلسات استماعیه

 نزدھم:  ماده  

 و دایر را استماعیه جلسات حفاظتی، بررسی در شده دعوت ذینفع اشخاص از یکی درخواست اساس به اداره، (۵)

 .نمایند اشتراک آن در توانند می مردم عامه  

 کشور منافع نظرداشت با حفاظتی الدامات اتخاذ بر مبنی را خویش دالیل توانند، می کننده اشتراک ذینفع اشخاص( ۲)

 .نمایند حاضر را شواهد و ارایه اداره به کتبی طور ذینفع، کننده   اشتراک اشخاص سایر سواالت به پاسخ شمول به

 .گردد می تنظیم طرزالعمل در آن مدت و دالیل ارایه استماعیه، جلسات تدویر طرز (۹)

 حفظ و نگهداری اسناد و دسترسی به آنها

 بیستم:  ماده  

  نماید: نگهداری و حفظ آن در را ذیل اسناد و ایجاد را منظم سیستم است، مكلف اداره (۵)

 . حفاظتی بررسی درخواست -۵

 .حفاظتی بررسی اطالعیه   و كتبی تصمیم -۲

 .سواالت به شده ارایه پاسخ -۹

 .ذینفع اشخاص اسناد و کتبی دالیل -۱

 .شده تائید گزارش شمول به حاصله، یا شده تهیه معلومات -۵

 . جلسات اسناد و سوابك -۶

 . اداره تشخیص به اسناد سایر -۹
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 گردد، می تعیین اداره طرف از آن ولت که کاری روزهای جریان در فیس پرداخت بدون ،تواند می شخص هر (۲)

 این از محرم اسناد .آورد بدست فیس پرداخت بدل در آنرا کاپی و داشته دسترسی ماده این (۵)ه  فمر مندرج اسناد به

 .است مستثنی امر

 پنجم فصل

 نهایی و مؤلت حفاظتی الدامات

 اتخاذ الدامات حفاظتی مؤلت 

 كم: یبیست و  ماده  

 نماید: می اتخاذ ذیل حاالت از یکی در را مؤلت حفاظتی الدامات اداره، (۵)

 .گردد داخلی صنایع به ناپذیر جبران خساره   باعث اجراآت تأخیر که صورتی در -۵

 جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   باعث شده بررسی محصول افزایش که دهد، نشان مدارک و اسناد که صورتی در -۲

 .باشد گردیده داخلی صنایع به

 شده، بررسی محصول باالی تعرفه افزایش بشكل مؤلت حفاظتی الدامات ،ماده این (۵)ه  فمر مندرج حالت در( ۲)

 .گردد می اتخاذ

 .نماید تعلیك انمضاء، از لبل آنرا تواند می اداره بوده، روز بیست و ماه شش مؤلت حفاظتی الدامات میعاد (۹)

 نشر تصمیم مؤلت 

 بیست و دوم:  ماده  

 که را اطالعیه   کاری روز (۵) خالل در حفاظتی بررسی مورد در مؤلت تصمیم اتخاذ از بعد است، مكلف اداره (۵)

  نماید: نشر کثیراالنتشار همگانی های رسانه از یکی در باشد، می ذیل معلومات حاوی

 .مستمیم رلابتی محصوالت یا مشابه محصوالت کنندگان تولید سایر و کننده درخواست آدرس و نام -۵

 . شده بررسی محصول پرداخت لابل گمرکی محصول و تعرفه نوع استفاده، طرز تخنیکی، مشخصات تشریح -۲

 .آنها استفاده   طرز و تخنیکی مشخصات مستمیم، رلابتی محصوالت با مشابه محصوالت تشریح -۹

 .بورد های یافته خالصه   -۱

 گزارش یک طی لانون این با آنرا مطابمت و آورده بدست حفاظتی بررسی حین که را حمایك است، مكلف اداره( ۲)
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 .نماید نشر خویش سایت ویب در

 شرایط مطابك مشوره، جهت را موضوع آن تطبیك از لبل حفاظتی، الدامات تصمیم اتخاذ از است، مکلف اداره (۹)

 .دهد اطالع ولت اسرع به کمیته، آن به جهانی تجارت سازمان حفاظتی کمیته  

 تضمین الدامات حفاظتی مؤلت وباز پرداخت آن 

 بیست وسوم: ماده  

 محصول کننده   وارد از مؤلت حفاظتی الدامات منظور به که را تضمینی است، مكلف گمرکات عمومی ریاست (۵)

 جایداد اسناد یا نمد پول تواند می تضمین. نماید بانک تحویل خویش بانکی حساب به نماید، می اخذ حفاظتی بررسی

 .باشد منمول غیر یا منمول

 لطمه   خطر یا جدی لطمه   باعث شده بررسی محصول افزایش که گردد ثابت مؤلت حفاظتی بررسی از بعد هرگاه (۲)

 . گردد می پرداخت حفاظتی بررسی محصول کننده وارد به دوباره شده، اخذ تضمین نگردیده، داخلی صنایع به جدی

 جدی  جدی یا خطر لطمه   تصمیم در مورد لطمه  

 بیست و چهارم: ماده  

 حاصله   مدارک و اسناد و لانون این سیزدهم و دوازدهم مواد مندرج احکام نظرداشت با است، مکلف اداره (۵)

 باشد، گردیده داخلی صنایع به جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   باعث شده بررسی محصول افزایش حالتیکه در بررسی،

 . نماید اتخاذ تصمیم

 داخلی صنایع به جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   باعث شده بررسی محصول افزایش که دهد تشخیص اداره هرگاه (۲)

 ولت اسرع در کمیته، آن به جهانی تجارت سازمان حفاظتی کمیته شرایط مطابك را موضوع است مكلف گردیده،

 . دهد اطالع

 اتخاذ الدامات حفاظتی نهایی

 بیست و پنجم:  ماده  

 داشت نظر با اداره گردد، داخلی صنایع به جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   باعث شده بررسی محصول افزایش هرگاه

 .نماید می اتخاذ را نهایی حفاظتی الدامات ملی، منافع

 صنایع شدن عیار تسهیل و جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   از جلوگیری منظور به که حفاظتی الدامات سطح و مدت

 .تواند نمی بوده بیشتر ضرورت حد از گردد، می اتخاذ داخلی
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 اشکال الدامات حفاظتی نهایی

 بیست و ششم:  ماده  

 د:گرد می اتخاذ ذیل اشکال از یکی به احوال حسب نهایی، حفاظتی الدامات (۵)

 .تعرفه افزایش -۵

 . تعرفوی سهمیه   -۲

 . بندی سهمیه -۹

 به را ماده این (۵)ه  فمر مندرج نهایی حفاظتی الدامات تطبیك مسئولیت مالیه، وزارت گمرکات عمومی ریاست (۲)

 . دارد عهده

 نشر تصمیم نهایی

 ھفتم:  بیست و ماده  

 را اطالعیه   کاری روز (۵) خالل در ،حفاظتی بررسی مورد در نهایی تصمیم اتخاذ از بعد است، مکلف اداره (۵)

 نشر به ذیل معلومات شمول به کثیراالنتشار همگانی های رسانه از یکی در نهائی حفاظتی الدامات اتخاذ بر مبنی

  برساند:

 .مستمیم رلابتی محصوالت با مشابه محصوالت کنندگان تولید سایر و کننده درخواست آدرس و نام -۵

 .شده بررسی محصول پرداخت لابل گمرکی محصول و تعرفه نوع استفاده، طرز تخنیکی، مشخصات تشریح -۲

 . آنها استفاده   طرز و تخنیکی مشخصات مستمیم، رلابتی محصوالت ای مشابه محصوالت تشریح -۹

 .بورد های یافته خالصه   -۱

 یک طی لانون این با آنرا مطابمت و آورده بدست نهایی حفاظتی بررسی حین که را حمایك است، مكلف اداره (۲)

 .نماید نشر خویش سایت ویب در گزارش

 حفاظتی سازمان تجارت جهانی  ارایه معلومات به کمیته  

 ھشتم:  بیست و ماده  

 می ارایه جهانی تجارت سازمان حفاظتی کمیته به را ذیل معلومات نهایی، حفاظتی الدامات تطبیك از لبل اداره، (۵)

 نماید:
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 .شده بررسی محصوالت دلیك تشریح -۵ 

 .پیشنهادی الدامات تطبیك تاریخ و مدت سطح، نوع، -۲

 .حفاظتی الدامات تدریجی رفع زمانی جدول -۹

 .شده بررسی محصول افزایش از ناشی جدی لطمه   خطر یا جدی لطمه   مورد در مدارک و اسناد ارایه -۱

 های کشور به مشوره غرض را ماده این (۵)ه  فمر مندرج معلومات نهایی، حفاظتی الدامات تطبیك از لبل اداره، (۲)

 ابراز ،مورد در تا دهد می ولت شان برای و ارسال دارند، شده بررسی محصول در را زیاد منافع که کننده   صادر

 .نمایند پیشنهاد را حل راه و نموده نظر

 تجارت شورای به جهانی تجارت سازمان حفاظتی کمیته   طریك از را ماده این (۲) فمره   مندرج نظر نتایج اداره،( ۹)

 .نماید می ارایه جهانی تجارت سازمان کاالی

 وسعهت حال تطبیك الدامات حفاظتی نهایی باالی کشورھای در

 بیست و نهم:  ماده  

 (۹) از کمتر توسعه، حال در مبدأ عضو کشور یک از افغانستان به شده بررسی محصول مجموعی حجم هرگاه (۵)

 از یکی هر شده بررسی محصول که صورتی در و شود نمی تطبیك آن باالی نهایی حفاظتی الدامات باشد، فیصد

 مجموعی حجم فیصد (۷) از بیشتر مجموعی بصورت و بوده فیصد (۹) از کمتر توسعه حال در مختلف های کشور

 . گردد می تطبیك آن باالی نهایی حفاظتی الدامات دهد، تشکیل را شده بررسی محصول

 حال در عضو های کشور آن مبدأ که شده بررسی محصول باالی نهایی حفاظتی الدامات تطبیك عدم از اداره، (۲)

 . دهد می اطالع جهانی، تجارت سازمان حفاظتی کمیته   به باشد، توسعه

 سهمیه بندی به حیث الدامات حفاظتی نهایی

 سی ام:  ماده  

 نماید، وضع سهمیه شکل به را نهائی حفاظتی الدامات شده، بررسی محصول ممدار باالی تواند می اداره، (۵)

 کاهش باشد، موجود آنه  احصائی که اخیر سال سه در شده ثبت اوسط حد از را شده بررسی محصول اینکه بر مشروط

 . ندهد

 محصول در که های کشور با تواند می اداره باشد، شده داده تخصیص مختلف های کشور میان سهمیه هرگاه (۲)

 .نماید عمد را موافمتنامه باشند، اساسی نفع دارای شده بررسی

 تجارت که خاصی عوامل داشت نظر با است مکلف اداره نباشد، تطبیك لابل ماده این (۲)ه  فمر مندرج حکم هرگاه (۹)
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 شده بررسی محصول عرضه در را اساسی نفع که کشورهای با سازد می یا ساخته متأثر را شده بررسی محصول

 .دهد تخصیص شده بررسی محصول ارزش یا کاال مجموع در آن لبلی دوره سهمیه داشت نظر با دارند،

 ماده این (۹ و ۲) های فمره مندرج حكم از متفاوت را کننده عرضه های کشور میان سهمیه تواند، می اداره (۱)

 جهانی، تجارت سازمان عضو شده بررسی محصول کننده   وارد های کشور همراه اینکه بر مشروط دهد، تخصیص

 باشد: گرفته صورت مشوره ذیل، دالیل ارایه با حفاظتی کمیته   نظر تحت

 اخیر، سال سه شده بررسی محصول مجموع به ممایسه در متناسب نا فیصدی با معین های کشور از واردات -۵

 . باشد یافته افزایش

 .باشد داشته وجود ماده این (۹)ه  فمر حكم تطبیك برای جهمو   دالیل -۲

 . شود گرفته نظر در یکسان شده، بررسی محصول کننده   وارد برای تطبیك شرایط -۹

 .است مجاز جدی لطمه   مورد در صرف فمره این حكم تطبیك (۵)

 .تواند نمی بوده سال چهار از بیشتر فمره این مندرج سهمیه وضع مدت (۶)

 اطالعیه ختم بررسی بدون اتخاذ الدامات حفاظتی 

 یکم:  سی و ماده  

 مکلف صورت این در نماید، ختم حفاظتی الدامات بدون را بررسی که نماید اتخاذ تصمیم بررسی حین اداره هرگاه

 .دهد اطالع فاصله بال جهانی تجارت سازمان حفاظتی کمیته   به را موضوع است،

 مدت تطبیك الدامات حفاظتی نهایی 

 سی و دوم:  ماده  

 می سال چهار حداکثر مؤلت، حفاظتی الدامات شمول به اولی مرحله در نهایی، حفاظتی الدامات تطبیك مدت (۵)

 .گردد تمدید لانون این پنجم و سی ماده   حکم طبك اینکه مگر باشد،

 بیشتر سال (۵۳) از آن تمدید و مؤلت حفاظتی الدامات تطبیك بشمول نهایی حفاظتی الدامات تطبیك مدت مجموع (۲)

 .تواند نمی بوده

 رفع تدریجی الدامات حفاظتی نهایی 

 سوم:  سی و ماده  

 رفع تدریجی طور زمانی فواصل در باشد، گذشته سال یک آن تطبیك از که را نهایی حفاظتی الدامات تواند، می اداره
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 .نماید

 در و ارزیابی الدامات متوسط میعاد اکثر حد در را وضعیت اداره باشد، گذشته سال سه آن تطبیك از که صورتی در

 .بخشد می تسریع را متذکره الدامات رفع یا گردیده منصرف آن از لزوم صورت

 ارزیابی الدامات حفاظتی نهایی 

 سی و چهارم:  ماده  

 مطابك تواند می اداره باشد، گذشته سال سه از بیش مؤلت دوره بشمول نهایی حفاظتی الدامات تطبیك از هرگاه (۵)

 و بیست و ششم و بیست پنجم، و بیست چهارم، و بیست بیستم، نزدهم، هجدهم، هفدهم، شانزدهم، پانزدهم، مواد احکام

 یا نظر صرف ادامه، بر مبنی تصمیم و ارزیابی داخلی صنایع باالی را نهایی حفاظتی الدامات تأثیرات لانون این هفتم

 . نماید اتخاذ نهایی حفاظتی الدامات تدریجی رفع

 تجارت سازمان کاالی تجارت شورای به را نهایی حفاظتی الدامات ارزیابی نتایج خالصه   است، مكلف اداره (۲)

 کثیراالنتشار همگانی های رسانه از یکی در آنرا و داده اطالع جهانی تجارت سازمان حفاظتی کمیته   طریك از جهانی

 .نماید نشر

 تمدید الدامات حفاظتی نهایی

 سی و پنجم:  ماده  

 . باشد می تمدید لابل لانون این دوم و سی ماده (۲)ه  فمر حکم رعایت با نهائی حفاظتی الدامات (۵)

 می تمدید وی لانونی نماینده   یا داخلی صنایع مالک کتبی درخواست اساس به را نهایی حفاظتی الدامات اداره، (۲)

 الدامات تمدید که گردد ثابت لانون این چهارم و سی ماده   (۵) فمره   مندرج حكم داشت نظر با اینکه بر مشروط نماید،

 .است شدن عیار حال در داخلی صنایع که دهد نشان شواهد و بوده ضروری جدی لطمه   جبران یا جلوگیری برای

 .یابد می ادامه آن تدریجی رفع و نبوده کننده محدود بیشتر لبلی الدامات به نسبت شده تمدید نهایی حفاظتی الدامات (۹)

 .گردد می تنظیم طرزالعمل در نهایی حفاظتی الدامات تمدید درخواست ارایه طرز (۱)

 مجازات 

 ششم:  سی و ماده  

 . گردند می مجازات لانون مطابك نمایند، تخلف لانون این احکام از که اشخاصی
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 تحویل پرداخت ھا در بانک

 ھفتم:  سی و ماده  

 حساب به را لانون این مندرج های پرداخت سایر و تضمین است، مكلف مالیه وزارت گمرکات عمومی ریاست

 .نماید بانک تحویل دولت واردات

 فصل ششم

 احکام نهایی

 وضع ممرره ھا و طرزالعمل ھا 

 ھشتم: سی و ماده  

 ها طرزالعمل و لوایح و پیشنهاد را ممرره لانون، این احکام بهتر تطبیك منظور به تواند، می صنایع و تجارت وزارت

 .نماید وضع را

 تاریخ انفاذ

 نهم:  سی و ماده  

 .گردد می نافذ رسمی جریده   در نشر تاریخ از بعد ماه شش لانون این
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