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 ورودی و صدوری شررت های روریر ست وپارسل،اموال ُپ طط مراال  مررط  طرزالعمل

زمینط وهوائط ( سریع وتوزیع نقل-امل خذه،آ)

 مبنط 

 : ماده اول

 خدماتفراهم آوری تسهیالت وو با توجه به   قانون گمرکاتفقره دوم ماده سی وهفتم این طرزالعمل طبق 

وتکنالوژی  وزارت مخابرات ستیتننیم خدمات  ُپ اداره  و کوریر اکسپرس مربوطستی خدماتی  ُپ شرکت های 

 .معلوماتی ترتیب گردیده است

 هدف

 :ماده دوم

تی و امحموله های صادراوری تسهیالت درطی مراحل گمرکی  فراهم ساده سازی و مقصداین طرزالعمل به 

اسرع وقت طی  درتا محموله ها بشکل بهتر و  طرح وترتیب گردیده است وریرکی متعلقه شرکتهاوارداتی 

نداشته باشد مرعی  قرار تمغایر در کشور یمقررات گمرک وانون احکام ق آنجا که با اتد، نمراحل گمرکی گرد

 . تاالجرا اس

 :مال راری

 :ماده سوم

 گمرکی به شرکت های کوریر در طی مراحل  برایحل مناسب یک مجهت ایجاد  ریاست عمومی گمرکات

امر تطبیق این طرزالعمل  درالزم تسهیالت ، کندهار، هرات و بلخ المللی کابلی بین های میادین هوائگمرک 

 .کره بدوش شرکت های کوریر میباشدسایر مصارف و اعمار محل متذ. فراهم میسازدرا 

 :اتتعریف

 چهارمماده 

: ندینمایم افاده را لیذ میطرزالعمل مفاه نیدراآتی  اصطالحات

ارزش  با محموله هایخانه ه و توزیع سریع خانه ب انتقال ،عبارت از خدمات اخذ :خدمات روریر .1

داخلی وبین المللی  مشتریان ضروری وعاجلکوچک ستی اسناد وبسته های  ُپ  شامل تجارتی،

 .میباشد

 مخابراتاز وزارت را کوریر جواز فعالیت عرضه خدمات  "رسما خدماتی کهنهاد  :شررت روریر .2

در ریاست عمومی  حاصل و أایس ۀادار ازجواز سرمایه گذاری را و  و تکنالوژی معلوماتی

 . نمی داشته باشدبعهده اموال را مالکیت و شرکت ها ، میباشد باشد گمرکات ثبت گردیده
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یا  اشخاص حقیقیحامل پیام  شخصی ویا رسمی )اما نه محدود به مکتوبمکتوب شامل  :اسناد .3

اوراق بندل شده و اسناد  شرکت های تجارتی  وسایر اوراق که ارزش   ها،کارت ،پاکت( حکمی

قانون  43ه دوم ماده طبق فقرمحصول گمرکی  و مالیهداشته وتابع پرداخت هیچ نوع نتجارتی 

صدور و ورود آن  ستقانون  ُپ ( 6و  5)قانون اساسی وماده  (37)و مطابق ماده گمرکات نبوده 

 . مجاز میباشد

 های پارسل و ف مجازیعبارت از بسته  های کوچک،سمپل های تجارتی،تحا :ستطبسته های  ُپ  .4

 .گرددمی وتوزیع  انتقالاخذ،  مشتریاناز ستی وشرکت های کوریرستی است که توسط ادارات  ُپ  ُپ 
 کوریرهای پستی از طریق وسطکه ت عبارت از اموال تجارتی، اسباب ولوازم شخصی بوده:رار و  .5

 صدور و(  BWA ,LB)زمینی  یا ی ویهوابارنامه زمینی برویت نقلیه ط ی، کشتی یا وساطیاره

 .میباشدزمین وهوا مجاز  ازطریقاز طی مراحل گمرکی  بعدن آورود 

وده که ملکیت هر یک آنها بفوق الذکر  5و 3،4 کلیه موارد مندرج فقره های از مشتمل :ماموله .6

 .نه کوریر میباشد بر حسب شرایط انکوترم بین المللی  متعلق به ارسال کننده یا گیرنده محموله 

مشتری توزیع ه بمختلف  لکه بنابر علی پُپستی ن بسته هاآ عبارت از :بسته های غیر قابل توزیع .7

 . شودبرگشت داده  أمبده حالت ب اقتضایننر به  نشده و

شده،  به آن پرداختهتعریف نشده است و درقانون گمرکات العمل زطردر این اصطالحاتیکه سایر  .8

درصورت موجودیت ابهام .بکار گرفته شده استگمرکات که در قانون میباشد دارای همان معانی 

یا قوانین دیگردرهمین مورد  قانون گمرکات و درنچه آتعبیر اصطالحات فوق،  ویا اختالف در

 .ند برتر دانسته میشودپرداخته باش

موارد تطبیقط 

 :ماده پنجم

 ورود تمام موارد صدور و هذا درزالعمل رط  ذکر گردیدهذیالًال که  (2)مندرج فقره  ثنای مواردبه است (1)

شرکت های کوریر داخلی  توسطها و اموال کارگو که ، پارسل ها،محموله ها اسناد، بسته قانوناًال مجاز

 .قابل تطبیق استیابد، ی تقال مانارسال و  شان رجعبه م وبین المللی

ن پرداخته ه آمواردی که درین طرزالعمل بموارد ذیل تطبیق نمیگردد اما در سایر  در طرزالعمل هذا (2)

 :یدآ نشده باشد طبق احکام قانون گمرکات کشور درمورد رسیدگی بعمل می

 صورت و بلخ قندهار  ،ایی کابل، هرات ای میادین هوگاه صدور و ورود اموال، به استثنهر
 .گیرد

 ست قانون گمرکات، قانون  ُپ ) کشورقوانین نافذه برحسب احکام  آنصدورو اموالیکه تورید
 . ممنوع باشد (وغیره

 مگر اینکه صادر کننده مجوز  ،الماس و امثال آن،فلزات وسنگ های قیمتی مانند طال، نقره
 .با صالحیت حاصل کرده باشدتجارتی از مراجع یا اموال  وسمپل  عنوانبآنرا صادرات 
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 ( 4)تا(1) اساس جداول بر مرکبات آنها مواد بیهوش کننده روانی و و انواع مواد مخدر
 .تصنیف قانون مبارزه علیه مواد مخدر

  شتعالسریع االومواد منفلقه اسلحه، مهمات . 

 اشیای عتیقه و باستانی که ممنوع الصدور باشد. 

 شعایر اسالمی وارزشهای  خالففلم  و سی دی های  ،تصاویر حاوی مانند مجالت ءاشیا
 .اخالقی

 وسایر مواردیکه در اسناد تقنینی ذکر گردیده باشند . 

 
 

 :ی شررت های روریربسته بندی ماموله ها
 :ماده ششم

، با با ابعاد معین پارسلدر بسته های خاص و جداگانه   طرزالعملوارداتی و صادراتی طبق این اموال  -1
بسته بندی شده وطی یک یا چند علم وخبر در کتگوری های ذیل   مشخص شرکت های کوریرلیبل های 

 :دنطبقه بندی میگرد

 اسناد  -1

 ( محموله هال ها و پارس)ستی کوریر بسته های  ُپ  -2

 کارگو -3

 اموال معافی  -4

وارداتی ویا صادراتی حامل یک انهار نامه گمرکی ( شامل یک یا چند محموله)هر بسته اموال  -2

. محتویات بسته و ارزش آنها ترتیب کرده باشددر بارۀ میباشد، که فرستنده آنرا 

 برای پروسه وارداتی  مرکطط مراال شرایط 

 :ماده هفتم

 طی مراحل  گمرکی بسته ها،  شرکت های کوریر میتوانند  طبق طرزالعمل کمیشنجهت اجرای  -1

کاری  ریاست عمومی گمرکات برای نماینده مشخص شرکت خویش تقاضای جواز کمیشنکاران 

ولیت طی مراحل گمرکی اموال متعلقه همان شرکت را ئنماید و نماینده شرکت متذکره صرف مس

 .عهده دارمیباشد

اسناد  با کجای را واردهی ها بسته در ساحه گمرک( کاررسمی کمیشن)نماینده قانونی شرکت کوریر -2

ی یهوا دانیم درگمرک مراحلی ط ضمیمه آن بمننور (ایر وی بل، مانیفیست)ترونیکی الک

 .انهار مینماید کودایاس ستمیس قیازطر

 و نمودهی بررس (کود(H.Sوکود تعرفوی  متیق نگاه از را مربوط اسناد گمرک مؤنفکارمند  -3

الزم  اجرااتآن درمورد ی بند طبقه برطبق اسکن، نیازماش وعبورآنهان بود صحت درصورت

 .دینمایم
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در سیستم اسیکودا  (Risk Management)گمرک میادین هوایی با استفاده از برنامه مدیریت خطر -4

 .ن مینمایدیمسیر های طی مراحل اموال را تعی

ت شده به مسیر سبز، بعد از پرداخت فیس خدمات الکترونیکی و عوارض یهدامحموله های  -5

در صورت ضرورت به مسیر تغییر داده . گرددیص میترخبسته  طورسر و ریگمرکی بدون تأخ

 .میشود

 که یدرصورت دهیگردی بررس و چک نآه متعلق اسناد اند شده تیهدا مسیرزرد به کهی ها محموله -6

 پرداخت تابع وزن ای و ارزش نگاه از ای و نداشته مطابقت مربوط اسناد مندرجات به محمولهأ محتو

 صیترخ(5)فقره برطبق هاهمچنان بستهی ومتباق رهنمایی شده سومی کتگور به باشند، محصول

 .گردندیم

یا  کار درحضور داشت کمیشن)محموله هایکه به مسیر سرخ هدایت داده میشود بعد از باز نمودن  -7

بررسی محتوای آن توسط کارمند مونف گمرک میادین  چک و( نمایندۀ قانونی شرکت مربوطه

گمرکات تابع طی مراحل گمرکی قرار میگیرد ویا درصورت عدم هوایی مطابق به احکام قانون 

 .مطابقت اسناد و اموال، مطابق قانون گمرکات در مورد رسیدگی الزم صورت میگیرد

 قانون گمرکات( 27)باشد مطابق ماده ی گمرک محصول پرداخت معافیت از شامل بسته کدام هرگاه -8

توسط  که آنرای معاف اسناد است مکلف شرکت یگمرک ندۀیکه نیاز به اخذ فورم معافی باشد نما

 قیازطر صادر میگردد مربوطی ها مقررات وطرزالعمل به مطابق گمرکاتی عموم استیر

گمرک آنرا  ،وبا در ننرداشت اسناد معافی نموده بسته مهیوضم افتیدر جنساًال  ایو  کودایاس ستمیس

 .طبق طرزالعمل معافی طی مراحل مینماید

اموال  أاموال معافی و محصولی شامل باشد درابتد (AWB)درصورتیکه مشترکاًال درعین ایروی بل  -9

طبق اموال معافی مطابق  ومراحل  طیماده این  (10)و (6)(-5)(-4)ایفقره همحصولی طبق 

 .معافی طی مراحل میگرددطرزالعمل 

 .گمرک خارج گردداز  گمرک نیبدون استیذان مسؤل تواندینم اموال نوع چیوه بسته چیه -10

ربرطبق طرزالعمل هذا بعد از تشبیت درسیستم وسنجش دقیق یکوری شرکت های وبسته هااموال  -11

ازبانک ها که ی کین مننوردریمه ن شرکتها که قبالًال بهیت تضمیتواند برویمحصول ومالیه م

مشروط  ده، گذاشته شده باشدیگردی معرفی هوائادین یاست عمومی گمرکات یا گمرک میازطرف ر

بطورعاجل نباشد  شترین ارائه شده بیمبلغ تضم مقدار تثبت شده ازی اینکه مقدار محصول گمرک بر

 . ص گرددیترخ

تضمین شترباشد اموال مربوط به اساس ین ارائه شده بیازتضمی محصول گمرک هرگاه مقدار -12

 . تواندیص شده میمسئول گمرک مربوط ترخی ومننورمعتبر

رعوارض گمرکی که اموال شان قبالًال به اساس تضمین از یل، مالیه وساازبابت محصوی دین گمرک -13

درصورت  و به بانک تحویل گرددمعیاد معینه درریتوسط شرکت کورگردیده باشند ج ارگمرک خ

 .ریمه میگرددطبق طرز العمل مربوطه تابع ج عدم پرداخت دین گمرکی
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مورد طبق احکام  در گمرک ۀادار نگردد صیترخگمرک  ازه اد معیندرمعیی دیتور اموال هرگاه -14

 .می نمایدت ااطرزالعمل مربوطه اجرقانون و 

 

 صادراتپروسه ی  مرکشرایط طط مراال 

 :ماده هشتم

ودر انهارنامه شرکت ی ن در اسناد رسمآالت یرا که تفصی صادراتی نده شرکت محموله هاینما -1

بدسترس مامورین  ینه و بررسیجهت معا کودایستم اسیق سیا ازطری "ده جنسایدرج گردی گمرک

 .مؤنف گمرک وسایر ارگان ها قرارمیدهد

سیم  (اکسری/اسکن )توسط دستگاه  یتیوامنی گمرکی نه و بررسیر بعد ازمعایکوری محموله ها -2

ن تحت ننارت آترتیب و طبق توسط کارمند مونف گمرک آن  یوسرغچ گردیده واسناد مکمل گمرک

 .شودیمانتقال داده مقصد، به طیاره مربوط جهت صدور ب گمرک

که جهت صدور  سرغچ شده رای محموله ها گمرک مربوطه یتبذان کُپ یهیچ شخص حق ندارد بدون است -3

 .دید بازنماینمایم کشورعبوری ن المللیازسرحدات بی ر وسایط ترانسپورتیا سایاره ویتوسط ط

هرگاه محموله های صادراتی کوریر ها بنابر دالیل موجه درنرف مدت ده یوم صادر شده نتواند،  -4

معیاد مذکور الی بیست یوم دیگر تمدید میگردد، درغیر آن شرکت مکلف به انتقال محموله خویش از 

 .میباشدمیدان هوایی گمرک 

که بنابر ( وبسته های کوچکها  پارسل)آنعده ازبسته ها ( أبرگشت شونده بمبد)اقالم غیر قابل توزیع  -5

ستی جهانی که افغانستان ت اتحادیه  ُپ رأدالیل مؤجه توزیع شده نتواند برطبق احکام قانون گمرکات ومقر

احکام قانون مطابق  أعضویت آنرا دارد، با بسته های صادراتی شرکت های کوریر دوباره به مبد

 .صادر میگرددات گمرک

 

تضـمین 

 :ماده نهم

بمننور تسریع امور تصفیوی مکلفیت های انون گمرکات، مطابق احکام قکوریر مکلف اند  های شرکت -1

افغانی را در ( 200000)دو صد هزار مبلغ تادیاتی گمرکی محموله های وارداتی وصادراتی خویش

  اف گرنتییا طور لیتر مربوط معرفی میگردد،  نقداًال  گمرک ۀیکی از بانکهای که از طرف ادار

 . تضمین بگذارد

قابل استرداد قانون گمرکات  144تضمین فوق همزمان با ختم فعالیت شرکت کوریر بر طبق ماده  -2

 .میباشد
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 انفاذ

 :ماده دهم

جمهوری  و مخابرات وتکنالوژی معلوماتیمقامات عالی وزارت های مالیه  أامض تائید و از طرزالعمل بعداین 

طرزالعمل هذا .مکلف میباشندن آبه تعمیل مواد مندرجه  اسالمی افغانستان مرعی االجرا بوده وطرفین طبقاًال 

 . در آن وارد نمایندرا تعدیالت و تغییرات الزم  ،هدینگری گرد میتواند از طرف هر دو جانب حسب الزوم باز

 
 
 

 -------------------------------                    ------------------------------     
 
 
 "صدری"انجنیر میر عبدالرامن  دیپلوم                  "  وردگ"دارتر نجیب هللا   
 (اپرا)ستط اداره تننیم خدمات  ُپ رئیس                         ریس عمومط  مررات     
 
 

 :تائید است

 

  -------------------------------        ------------------------------         
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