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  مالیه وزیر پیام

 
پیشکش  1401-1397 دوره زمانیکه پالن استراتیژیک ریاست عمومی گمرکات افغانستان را برای  نهایت افتخار دارم

در  که ماارایه می دهد ی را جهت رفع چالش های متعدد اساس و چارچوب مشخصمی نمایم. پالن پنج ساله متذکره 

 . با آن مواجهیمو موثریت اداره گمرکات  کارآییبهبود  راستای

به دلیل نقش مهمی که در کنترول نقل و انتقال اموال، وسایط نقلیه و  ریاست عمومی گمرکاتاجراآت و فعالیت های 

هم ریاست عمومی گمرکات نقش ماست.  ملی حایز اهمیت اساسی در سطح مسافرین از طریق بنادر کشور ایفا می نماید،

و  مودهنباید تجارت را تسهیل  دارد و همزمان با آنکشور ن و مقررات مربوط به حفظ امنیت و مصئونیت قوانیدر تطبیق 

  %43.57بیش از ، 1396در سال . و تحصیل نمایدجمع آوری  رادولت عواید 

ه ارایه برا  دولت عواید متذکرهرا محصول و عوارض گمرکی تشکیل داده استدولت جمهوری اسالمی افغانستان عواید 

 هدف .قادر می سازدسکن و زیربنا برای شهروندان کشور تهیه مشفاخانه ها،  و مکاتباعمار عامه از قبیل  اساسی خدمات

تامین خودکفایی کشور مطابق به چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان که در  مبنی برما  استراتیژیک و طوالنی مدت

 میباشد.انتشار یافت،  1395سال  میزانماه 

ر منطقه تجارت با کشورهای همسایه دو رشد اقتصادی  واقعیت یابد، خودکفایی افغانستانبه منظور اینکه هدف و دورنمای 

 را یرهنمود استراتیژی انکشاف ملی افغانستان حکومت وحدت ملی سفر طبق .باید افزایش یابد و سایر کشورهای جهان

 با ثبات و امن آغاز کرده است.  مرفه، جهت تاسیس یک افغانستان

ی و ایجاد شغل بر رشد افتصادتحت پوشش قرار گرفته که اولین عرصه آن کلیدی  شش عرصهاستراتیژی انکشاف ملی در 

زراعت، استخراج معادن، انرژی، تجارت و  از قبیل تقویت ساحات دارای اولویت در جهتتمرکز دارد. سرمایه گذاری 

اد را تشکیل صتاصلی اق ستون پایه هایاین سکتورها  .، سوق داده خواهد شدگردد د اقتصادی میترانزیت که منجر به رش

و حکومت با تمرکز بر تقویت همکاری های اقتصادی در منطقه توسعه سکتورهای متذکره را تحت حمایت قرار  هداد

 خواهد داد. 

نقش محوری دارد. به هر  بنادرو کنترول موثر و هماهنگ  ادارات گمرکی در تسهیل تجارت از طریق پروسه های موثر

ر و مبارزه کشو سرحدات و بنادرمهم تامین امنیت  انجام مسئولیت همزمان و در توازن باباید  نقش تسهیل تجارتصورت، 

در خط مقدم  اتمامورین گمرکازاینرو، . ایفا گرددکشور  سرحدات، خطرناک و ممنوعه در غیر قانونی اموالبا قاچاق 

 شهروندان قرار دارند. دفاع از از اقتصاد و  یتحما
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 تا ریاست عمومی گمرکاتمستلزم تعقیب را  مشخص نموده است  پالن استراتیژیک گام های مورد نیاز و برنامه های

 خود جهت تبدیل شدن به یک نهاد موثر و برابر با معیارهای جهانی ادامه دهد.  بهبود و پیشرفت هایافغانستان به 

همی ممداوم و پیشرفت های  از، اما باید ن در جهت معیاری شدن باقی مانده استپیمود برایگرچند تا کنون راه زیادی 

قدردانی نماییم. تعهد ما مبنی بر اصالحات و مبارزه با فساد که از طریق تغییرات اداری  که در گمرکات صورت گرفته است

 گرفته، نتایج قابل مالحظه ای در پی داشته است.ظرفیت سازی مورد حمایت قرار  برنامه هایو 

و کارمندان ریاست عمومی گمرکات افغانستان و کار ستودنی شان که غالباً در شرایط دشوار  رهبری هیئتمی خواهم از 

 م.قدردانی نمای مردم این سرزمین داشته اند،و  ما افغانستاندر انکشاف کشور عزیز  ای کهانجام می شود و سهم ارزنده 

 

 اکلیل حکیمی

 وزیر مالیه
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 پیام معین عواید و گمرکات 

 

مرکات توسط ریاست عمومی گ ادارات گمرکی کردنمدرنیزه  ی که طی چند سال اخیر برایاصالحات گسترده و ابتکارات

 است. تهداشو افزایش خدمات به تاجران  کارکرد گمرکات بهبودنقش مهمی در بهبود جمع آوری عواید،  صورت گرفته،

 یتانکشاف زیربنا و ارتقای ظرفبهبود و ، اتومات سازی پروسه هادست آوردهای ملموسی در عرصه های گوناگون از قبیل 

 مقررات گمرکی و قانونتطبیق  توانایی های مبنی برو افزایش  یگمرک یکنترول اتخاذ و اصالح تدابیر. حاصل شده است

 گردیده است. بر مبارزه با فساد با تمرکز افزایش سطح اطاعت پذیری موجب

به کارهای زیادی برای دستیابی ، هنوز باید واضح می سازد 1401 - 1397پالن استراتیژیک طوریکه با این وجود، 

ل طی مراحو تجارت از طریق  به حداقل رسیدهعواید  اتالف انجام گردد که ایجاد یک سیستم کمرگی کلی  هدف

 آید.  رشد اقتصادی و انکشاف اجتماعی به میانگمرکی اموال به نحو کارا و موثر تسهیل گردد و در نتیجه 

 عرصه تجارتخود را در مناسب ما حصول اطمینان از این است که جمهوری اسالمی افغانستان جایگاه  دورنمای دیدگاه

مرکات جهانی گسازمان حیث عضو خود را به  مسئولیت هایبدست آورده و بتواند بین المللی در میان سایر ملت های جهان 

ه نافذ شد 1396سال  حوت شرایط توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی که در  مطابق الزامات و انجام داده و 

 است، عمل کند.

ترانزیتی  والامبه شمول اموال ترخیص مراحل و  طی، نقل و انتقال است که حاوی احکام و مقرراتیتوافقنامه تسهیل تجارت 

 ر موردد مراجعهمکاری موثر میان گمرکات و سایر دربردارنده تدابیری جهت . این توافقنامه همچنان را تسریع می نماید

 . از قانون و مقررات گمرکی می باشد اطاعت پذیریتسهیل تجارت و  مسایل مربوط به

در رابطه ا رراهکارهای بین المللی معیارها و بهترین  است که ت عمومی گمرکات متعهدبرای دستیابی به این هدف، ریاس

ستان موقعیت افغان به این نحو،تا  تطبیق نماید گمرکی کشوراز قلمرو  اموالو ترانزیت  ، ترخیصطی مراحل، تصفیه با

می تواند که دارد  ای موقعیت جغرافیاییافغانستان نظر به در منطقه بدست آورد.  ارتباطیاستراتیژیک  خود را منحیث پل 

اور ما این ب. کند عملپاکستان، ایران و جهموری های آسیای میانه   به حیث دهلیز تجارتی بین کشورهای همسایه یعنی

بلکه تمام  ما نه تنها مردمو  که افغانستان می تواند نقش مثبتی را در ارتقا و تسهیل تجارت در منطقه بازی نماید است

 از منافع آن مستفید خواهند شد.کشورهای منطقه 

ف هد و تحقق شش پیگیریجهت را  همه جانبهو  مفصلطی پنج سال آینده ریاست عمومی گمرکات برنامه کاری 

پروسه ، کردن اداره افزایش موثریت ساختاری یا اداری از طریق مدرنیزه"که عبارت از  تعیین شده خویش استراتیژیک
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 ،"افزایش عواید"، "مبارزه علیه فساد، محو و جلوگیری از آن و جلوگیری از ضیاع عواید" ،"و زیربنا هاای مربوط ه

اشد، اتخاذ و می ب "تطبیق توافقنامه تسهیل تجارت"و  "بهبود اطاعت پذیری از قانون ،"اتومات سازیتقویت توسعه و "

 عملی می نماید.

مایت و بدون حهیچ اداره یا ارگان نمی تواند ندان ریاست عمومی گمرکات می باشد. کلید دستیابی به این اهداف، کارم

شرایط  و برنامه های آموزشی توسعه و بهبود یافته ازاینرو، تعهد ما این است که. خویش پیشرفت کندتعهد کارمندان 

ط تامین ارتباو برنامه  مدیریتیاداری و  وسیعتغییرات  آوردنمیان به . فراهم گردد کارمندان بهتر برای خدماتی

(Communication program) اخالقی و رفتارهای اصول رعایت وحس اعتماد  تقویهمشارکت و  افزایشهدف  به 

یری جهت جلوگرا می باشد که راهکار جهانی و موثر  ات(سازمان جهانی گمرک)اعالمیه  بازنگری شده آروشااعالمیه  طبق

 . ارایه می دارد در گمرکاتو امانتداری  بهبود سطح صدافت از فساد و 

یستم های ستوسعه کارایی و قابلیت های شامل ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات جهت ات مهم دیگر ابتکار

می  (E- Pay) سیستم پرداخت الکترونیک  تطبیق اقدامات مبنی برو    (ASYCUDA)  اسیکودا سیستم گمرکی همچون

 . گردد

در را  عمومی گمرکاتکه ریاست  ترسیم و مشخص می سازدکه پالن استراتیژیک  مسیری را ینان بیان می دارم اطم با

را قادر می سازد تا نقش مهم خود را در جمع آوری عواید آنو ه سوق داد اتخاذ تدابیر، اقدامات و اجراآت مطلوب جهت

 و تسهیل تجارت به نحو بهتر ایفا نماید. 

است و کارمندان ری تحت رهبری ایشانکه رئیس عمومی گمرکات آقای احمد رشاد پوپل، تیم  مطمئنم کامالً این جانب

مندرج در   استراتیژیک دورنما و اهداف برای تحقق و به ثمر نشاندنتعهد و تخصص کافی  ازعمومی گمرکات افغانستان 

 . برخوردار اند این پالن استراتیژیک

 

 

 داکتر نجیب اهلل وردگ

معین عواید و گمرکات
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   افغانستان گمرکات عمومی رئیس پیام
 

 و گمرکی مدرن، کاراعمومی گمرکات را در مسیر تبدیل شدن به یک اداره  ریاست 1401-1397پالن استراتیژیک 

و بهبود جمع شور ک بنادر امنیت افزایش تجارت، موثر و مثمر تسهیلاز توانایی و قابلیت کافی برای  ی قرار می دهد کهموثر

پالن  تهیه داشت کهبیان  2016در سال  اتسازمان جهانی گمرکتحلیلی یافته های گزارش  برخوردار باشد.آوری عواید 

جهت به میان آمدن اصالحات گسترده در ریاست عمومی گمرکات طی پنج  چارچوب عملاستراتیژیک فعلی به عنوان 

در  باید هتهیه و تنظیم می نماید ک را بلند پروازانهکامالً تفصیلی و کاری این سند یک برنامه . سال آینده عمل خواهد کرد

مورد نظر، تدابیر و شاخص های ارزیابی، سنجش و تعیین . نتایج مورد عمل قرار گیرد اداره گمرک،ریاست های  تمام

ترین پالن از اینرو، این پالن استراتیژیک به. دقیقاً تعیین و مشخص شده استدر این سند  چگونگی عملکرد و پیشرفت ما

الش چ ی بهپاسخگوی از ظرفیت ها و قابلیت های الزم برای کهایچاد همچون اداره گمرکی است  در راستاینقشه راه و 

 . برخوردار باشد های قرن بیست و یک

 

سیون در کنوانبه گونه ای است که  های معیاری و هماهنگ گمرکیپروسه ها و پروسیجرتطبیق اجرا و  روندهدف ما آغاز 

هدات انجام و ایفای مسئولیت ها و تعجهت الزم تغییرات پیش بینی و مشخص شده و همچنان آوردن شده کیوتو  بازنگری

هت در جسازمان تجارت جهانی می باشد. این امر ما را قادر می سازد تا  به حیث عضو توافقنامه تسهیل تجارت ناشی از

نون گام بهبود اطاعت پذیری از قا عواید، تسهیل تجارت، حفاظت از محیط زیست و  تحصیلاز طریق  پویااقتصاد  داشتن

ا ب را در رده بندی بانک جهانی افغانستان پروسه های طی مراحل و پروسیجرهای تجاری سهل و عاری از موانع،. برداریم

در جایگاه بهتر قرار داده و بر پله ک جهانی بان (Doing Business) "کسب و کار و تجارت"توجه به شاخص های 

 . های صعود قدم خواهد گذاشت

 

یق و امید حیث مایه تشوبه  ناشی از آنهزینه های  کاستنطی مراحل گمرکی و  یزمانمدت موفقیت در کاهش دستیابی به 

ابالغ و منعکس خواهد  زمینه آن را پیام  تجارت آزاد در کشور و مساعد بودنو  نمودهسرمایه گذاران و تاجران عمل  برای

مام ت و این چالشی است کهدارد  همراهرا نیز به  ی، خطر فعالیت های غیر قانونی کشور برای تجارت. گشودن مرزهاساخت

در برابر این چالش ایستادگی نموده و بر آن  مصمم است که . ریاست عمومی گمرکاتآن مواجه اندجهان با  یکشورها

ماهنگی و ه بهبودجهت  کشورهای دیگر گمرکی اداراتبا بر اساس موافقت نامه های همکاری د است تا و متعه فایق آید

 ممنوعه همکاری نماید.  اموالو قاچاق  اموال قاچاق علیهتطبیقی در راستای مبارزه  و اقدامات فعالیت ها

 

. است و راهکار محو آن فساد عدم تحملفساد در این پالن استراتیژیک  اصل  علیهکلیدی برای مبارزه  مسایلیکی از 



   
 ریاست عمومی گمرکات

 پالن ستراتیژیک ریاست عمومی گمرکات

  

ب زمینه های وقوع و ارتکا ریاست عمومی گمرکات متعهد است تا تمام ریشه های داخلی و بیرونی فساد را قطع نموده و

اعالمیه  ایترع استراتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد و الزامات تحققجهت امکانات از تمام آنرا از میان بردارد و 

 . استفاده نماید (WCO Revised Arusha Declarationآروشا )شده  بازنگری

 

این  یانگرب گرجستان داشتمگاندا، آسترالیا و یو مثلبا ادارات گمرکی تعدادی از کشورها در دیدارها و گفتگوهایی که 

ن دست که افغانستان با آ ندمواجه ا یبا چالش هاینیز تمام کشورها  شده است، تجارت جهانی در عصر کنونی کهاست که 

کشورهایی که در این زمینه نسبت به ما سایر . موضوعات زیادی وجود دارد که می توانیم از تجارب و پنجه نرم می کند

 مه جانبه. از حمایت های هاین مسیر را نمی پیماییمبه تنهایی  ماشد که  باید یادآورهمچنان . پیشگام اند، استفاده کنیم

تشکر و سپاس گزاری می کنیم. تمویل کنندگان و  در این زمینه مخصوصاً وزیر مالیه و معین عواید و گمرکات حکومت

ابع شان و من تجربه و تخصصاز طریق شریک ساختن برداشتن این گام مهم  همکاران انکشافی ما نیز سهم ارزنده ای در

و عواید کشور انگلستان اظهار و اداره گمرک  اتگمرکهای سازمان جهانی  همکاری و مساعدتاز  باالخصند. ه اداشت

ز ا فراهم شدهکه حمایت های  ابراز اطمینان می گردد، ثمر بخش. به عنوان بخشی از این همکاری نماییمقدردانی می 

یز ن ذکر این موضوعجانب تمویل کنندگان و همکاران در مطابقت با اولویت های ریاست عمومی گمرکات بوده است. 

و انتفال مهارت ها کار می نماییم تا از این طریق ریاست  ارتقا راستایاهمیت فراوان است که ما با همکاران خود در  حایز

 . ادامه دهدخودکفایی  نیل به هدف جهتاصالحات در  آوردن به صورت مستقل به بتواند مرکاتگعمومی 

 

ما را به هدف مان نزدیک تر می سازد. ، هر گامبرداشتن مود، اما پی ای را باید انجام داد و راه طوالنی را باید زیادیکارهای 

نصیب  گمرکی مدرن و کارا  منافع زیادی راکه یک اداره  می دهددست آوردهای امیدوار کننده سال گذشته، نشان 

همچنان شده است و ما  1396در سال  یدرصدی عواید گمرک 13 افزایش موجبتجارت  رشد خواهد کرد. افغانستان

عزم ما بر این  .سازی هستیم ، تکنالوژی و ظرفیتو تسهیالت زیربنا ها، امکانات عرصهپیشرفت در به نحو متداوم در حال 

 . برداریم به سوی پیشرفت گامدر سال های آینده بیش از پیش  است که

 

 قتحقجهت ی تر از قبل که جداست  و متعهد ریاست عمومی گمرکات آمادهاینجانب و مسئولین تحت رهبری ام در 

از کارمندان ریاست عمومی گمرکات، جوانب ذیدخل و . تعیین شده در پالن استراتیژیک  وارد عمل شود اهداف

 . با ما همکاری کنند توقع دارم که در ساختن اداره گمرکی فعال، پویا، مدرن، موثر و کاراشهروندان کشور 

 احمد رشاد پوپل

 عمومی گمرکات ئیسر
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  مقدمه

 

، اتخاذ و تطبیق تدابیر کنترولی توسط ریاست عمومی گمرکات می تواند به حیث مولفه های کلیدی از تسهیل تجارت 

یک طرف به عنوان عامل تسریع کننده بازسازی، رشد و انکشاف کشور  عمل نماید و از طرف دیگر باعث کنترول بهتر 

د واید گردیده و کشور را قادر می سازد تا به خوبنادر با توجه به اوضاع متغیر امنیتی شود. رشد تجارت موجب افزایش ع

 کفایی مالی دست یافته و در نتیجه میزان وابستگی آن به کمک های جامعه بین المللی کاهش یابد. 

 

یین شده که از نقاط تعی است واردات وسیعحجم  با آن شناخته می شود افغانستانقانونی  تجارتمشخصه و الگویی که 

قابل ی تکسر تجارو این امر  پایین استبسیار سطح صادرات  واردات،. در مقایسه به گیرد کشور صورت میگمرکی 

در حالی که ارزش صادرات بوده میلیارد افغانی  487.00مبلغ  واردات ارزش، 1396سال  در. را سبب شده است مالحظه

اداری پایین، کمبود امکانات معیاری و ظرفیت عالوه بر چالش های موجود فساد، . بوده استافغانی  دمیلیار 53.55مبلغ 

 ، قاچاق اموال نیز بر سنگینی چالشهای مذکور افزوده است. و پروسه های نا مطلوب نا کافیاز سیستم های  استفاده

 

و غیر قانونی پیوسته در حال گسترش است، ادارات  مشروعتجارت عصر گسترش روز افزون جهانی شدن که در آن در 

است ب با آن مناسبرای برخورد بین المللی، منطقوی و ملی  اثرگذار استراتیژیکعوامل  شناختو  آگاهینیازمند  یگمرک

به  اداره گمرکنقش دقیقاً واقف است که  ریاست عمومی گمرکات. (21، گمرکات در قرن ات)سازمان جهانی گمرک

 بنادرو امنیت  تجارتبرای ر مدیریتی جدید راهکااتخاذ آن نیازمند  فعالیتگسترده عرصه  وتغییر یافته  بنیادیصورت 

 باشد. کشور می

 

ری عواید، اطاعت پذیجمع آوری دولت در خصوص ریاست عمومی گمرکات مسئول تطبیق تعداد زیادی از پالیسی های 

، جمع یفکرمیراث فرهنگی، حق مالکیت حفاظت  جامعه، ظ مصؤنیتتسهیل تجارت، حف ،و مقررات گمرکی از قانون

صادی مبارزه با قاچاق، پولشویی و جرایم اقت مربوط بهقانونی  احکاممحیط زیست می باشد. تطبیق  اظت ازار و حفآوری آم

ل فعالیت های تموی از این طریقهای مهم مورد تمرکز ریاست عمومی گمرکات تبدیل شده است، تا  عرصهیکی از به 

 از اصول ،این مسئولیت هاانجام مدیریت موثر حاکم بر اسی . اصول اسیافته و از آن جلوگیری به عمل آیدتروریزم کاهش 

ه عملیاتی باختار و بهبود س با اصالحریاست عمومی گمرکات از اینرو، . دیگر تفاوتی ندارداشکال مدیریتی  قابل تطبیق بر

ه با تحوالت رابطرا قادر می سازد تا در  اداره گمرکتمرکز داشته است. این امر  دستیابی بر صالحیت های ابتدایی مربوط

 .تجارت جهانی پاسخگو باشد روز افزون در عرصه
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ر داز جانب تمویل کنندگان  آن که گمرکی و مدرنیزه کردن اصالحاتپروژه های علیرغم این حقیقت که بسیاری از 

هنوز هم از موثریت و کارآیی  گمرک ، اما حقیقت این است که اجراآت و فعالیت های ادارهتطبیق شده استگمرکات 

قررات اینکه از الزامات قوانین و معالوه بر نیاز به عصری سازی گمرکات . الزم طبق معیارهای بین المللی برخوردار نیست

ان در سازمان عضویت افغانستبه عوامل می توان  جمله. از اقتضا می کند نیز تحقق آنرابیرونی عوامل و فکتورهای ، ملی است

پروسه  را جهت هماهنگ سازی یا استندردهایی معیارها ،شده کیوتو بازنگریکنوانسیون در  اشاره کرد که اتگمرک جهانی

افغانستان به صورت رسمی تعهد خود را مبنی بر  ،1396است. در اواسط سال نموده  پیش بینی و تجویزهای گمرکی 

 ابالغ اتبه سازمان جهانی گمرک (WCO Revised Arusha Declaration) شده آروشا بازنگریتطبیق اعالمیه 

ترویج  و خوب راهکارهای مبارزه با فساد، انکشاف حکومت داری که مبتنی بر آن افغانستان متعهد شده است تا  کرد

 زممستل نیز . عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارترا اتخاذ و عملی سازدامانت داری  فرهنگ رعایت صداقت و

 Trade Facilitationطبق توافقتنامه تسهیل تجارت )باشد.  موافقتنامه های تجاری مختلف می  دات ناشی ازتعهاجرای 

Agreement که افغانستان نیز ملزم به تطبیق و رعایت آن می باشد، پروسیجرهای مربوط به تجارت بین المللی باید )

  گردد.هماهنگ  و  ساده سازی

. اهداف است ملی تحقق دورنمای اهداف چالش ها و رفعجهت  سیال، نیازمند یک استراتیژی متحولو  پویامحیط 

الش های ت بیانگر ضرورت بهشده است،  سند استراتیژیک مشخص استراتیژیک  ریاست عمومی گمرکات که در این

ی باشد. ران و سرمایه گذاران مبرای تاج ،جهت ایفای نقش بیشتر ،و فراهم آوری زمینه بنادر کشورتامین امنیت  در مستمر

ریاست عمومی گمرکات  اجراییو  مدیریتی - استراتیژی همچنین راهکار نوسازی و تقویت پروسه های اداریدر این 

و  وضیحنیز ت متوقعهاستراتیژیک نتابج یک از اهداف  هر اهداف تفصیلی ارایه شده در ذیلتحت . منعکس شده است

 حفظ نی برمب ریاست عمومی گمرکاتبلند و ماموریت  و دستیابی به دورنمای اهداف دیدگاه تحققکه  مشخص شده است

 . را از طریق جلب و جهت دهی تالش های ملی ممکن و میسر می سازدملت افغانستان  رفاهامنیت، مصئونیت و 

 شور انگلستانکو گمرکات اداره عواید  مالی ، ریاست عمومی گمرکات افغانستان با حمایتتهیه این پالن استراتیژیکبرای 

 زمانی آغاز کرد که 1395سال در برنامه مِرکاتور  طبقکه کارش را  اتسازمان جهانی گمرک و مساعدت با همکاریو 

نشست  تعقیب به. این ارزیابی انجام شداصالحات مورد نیاز ریاست عمومی گمرکات  تشخیص و تثبیت ارزیابی به منظور

سازمان جهانی گمرکات یعنی کنوانسیون کنوانسیون که در آن برگذار شد  1396پالن گذاری استراتیژیک ماه می سال 

تجارت جهانی  ( و توافقنامه تسهیل تجارت سازمانWCO Revised Kyoto Conventionکیوتو ) شده بازنگری

 . به حیث مبنا و معیار عمل مورد استفاده قرار گرفت
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 گمرکات  محیط

 

در رابطه  ریاست عمومی گمرکات کارکرد هایایجاب می کند که اوضاع متغیر امنیتی، اقتصادی و تجارتی در افغانستان 

غییر و ت قانونیتسهیل تجارت  همزمان با آنو  مردم افغانستانامنیت و مصئونیت  حفظ ، همکاری درجمع آوری عوایدبا 

را ی م، ریاست عمومی گمرکات نقش مهکنترول بنادر کشور و فعالیت های اساسیانجام مسئولیت . عالوه بر بهبود یابد

ارچوب چ  بعد از مرور و بررسیاسالمی افغانستان نیز بر عهده دارد. جمهوری  دولتدر حمایت از سایر برنامه های انکشافی 

از میان سایر قوانین،  از جرایم پولشویی و عواید ناشی جلوگیری ازقانون  و 1401-1397ملی صلح و انکشاف افغانستان 

 . آنها در پالن حاضر گنجانده شده استدر الزامات اساسی مندرج 

هم م شاخص هایبانک جهانی یکی از در گزارش فعالیت تجاری  "تجارت فرامرزی"جایگاه یک کشور در رده بندی 

. ودرمایه گذاران درنظر گرفته می شبرای سرمایه گذاری است که قبل از سرمایه گذاری در یک کشور توسط سارزیابی 

یز ارزیابی و ن می باشد یگمرک اتادار کارآییشاخص توانایی کشورها در تسهیل تجارت که وابسته به موثریت و  در این

صادی عضو سازمان همکاری های اقت منطقه و کشورهایکشورهای رتبه افغانستان در مقایسه با جایگاه و . مشخص می گردد

 .ذیل خالصه شده  است شکل درباال  عواید دارای (OECD) و انکشافی

 تجارت فرامرزی در افغانستان  -فعالیت های تجاری  شاخص: 1 شکل

 
 

 

 
 
 
 
 

  pp. 47 ,2018در افغانستان  تجاری فعالیت های بانک جهانی، گزارش انجام: نبع

 
 

واردات و صادارت در افغانستان  کلینشان می دهد که هزینه های در مورد انجام فعالیت های تجاری  1397سال ات مطالع

پروسه مربوط به و مصارف بر اساس گزارش مذکور، هزینه  .(2)شکل  نسبت به کشورهای منطقه جنوب آسیا بلند تر است

ابه هزینه ها و مصارف مش باالتر از درصد 17و هزینه صادرات  درصد 23صادرات در افغانستان  سرحدی طی مراحل

فرا شتری بیاسناد اداری موانع برای ارایه  شرایط الزامی سنگینو  طی مراحل اموالمنطقه است. تاخیر طوالنی در  مربوط در

موال ا گمرکی طی مراحل برایاسناد مورد نیاز ارایه مربوط به  و مصارف . هزینه هاایجاد نموده استروی سرمایه گذاری 
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ی درصد باالتر از هزینه ها 164واردات نیز و هزینه ارایه و طی مراحل اسنادی نه درصد هزی 92افغانستان در  صادراتی

 . است در کشورهای منطقه مشابه مربوط

 : تجارت فرامرزی: هزینه صادرات و واردات در افغانستان 2شکل 

 

 
 

 انجام افغانستان در رده بندیبهبود و صعود جایگاه بهبود پروسه های گمرکی خویش جهت اصالح و افغانستان نیازمند 

 رحدیمربوطه س گمرک و دیگر اداراتاز طریق همکاری مشترک میان  تحقق این امر صرفمی باشد. ی تجار فعالیت های

زیادی در این  اقدامات و فعالیت های ،در ریاست عمومی گمرکاتبرای آوردن اصالحات . ی ممکن استچالش ها و رفع

 ی بخشد.بهبود م ی مذکورشاخص هایگاه افغانستان را در رده بندی بانک جهانی بر اساس جاشده است که  گنجاندهپالن 

، خطرقویت مدیریت ت عزم ما بر این است که با تطبیق موثر سیستم اسیکودا، مرکزی یا متمرکز ساختن پروسه های گمرکی،

محموله ها و ابی سیستم ردیو  ایجاد منظور شده معرفی برنامه فعالیت های اقتصادی و  ترخیص اموالتطبیق تفتیش بعد از 

 دهیمکاهش را گمرکی  طی مراحلزمان و هزینه  ،راهکارهاتدابیر و میان سایر  ازترانزیتی  اموال
 

  در ریاست عمومی گمرکات تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها

 

لی ریاست عمومی گمرکات افغانستان مشخص فع و ضعف نقاط قوت ،تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهابا 

پالن استراتیژیک   .مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد نقاط ضعفبه و  گردد. نقاط قوت باید مورد استفاده موثر قرار گرفتهمی 

د ریاست عمومی گمرکات مور کارآییدر راستای افزایش موثریت و  دهای زیادی را مشخص می سازد که می توان فرصت
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افغانستان تجارت فرامرزی در 
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اتی را که اداره گمرک ممکن حین تطبیق پالن استراتیژیک در آینده با آن مواجه گردد، کاهش و تهدید گرفتهاستفاده قرار 

 . داده یا خنثا نماید

 : ریاست عمومی گمرکات افغانستان تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها3شکل 

 

 
  

های رنامه بتطبیق  ،موجود در محیط عملیاتی ریاست عمومی گمرکاتتحلیل، نقاط قوت و فرصت های این با توجه به 

 موفقانه قتطبیبرای  ضرورت اصلی، اصالحات آوردنحمایت سیاسی و تیم رهبری متعهد به  .ی را مطالبه می نمایداصالح

زمان و سا اتسازمان جهانی گمرک همکاریتمویل کنندگان و مالی حمایت . ددر گمرکات به شمار می رو حاتاصال

وجه به اوضاع با ت وبین المللی  معیارهایتغییرات در مطابقت به  متضمن این است که اصالحات گمرکی در تجارت جهانی

بود نبه عدم موثریت پروسه ها،   شناسایی شده فوق الذکر . نقاط ضعف و تهدیدهایو شرایط افغانستان صورت گیرد

که  و تدابیری هااز راهکار بعضی. ارتباط می گیرد ری مسلکی و متخصصمنابع بش کمبود، فساد، قاچاق و کافیزیربناهای 

نقاط قوت

تعهد رهبری جدید با دیدگاه و دورنمای روشن

حمایت سیاسی از اصالحات در ریاست عمومی گمرکات

سیستم اسیکودا به حیث سیستم موثر، 

عضویت در سازمان جهانی گمرکات و سازمان تجارت جهانی و 
برخورداری از حمایت آنها

دسترسی به کمک های مالی 

همکاران یا شرکای فعال و حمایت کننده

اصالحات موثر و مداوم داخلی

نقاط ضعف

نفوذ فساد 

کمبود منابع بشری مسلکی و متخصص

فقدان قابلیت های تطبیقی مقتضی

ک قرار طی مراحل غیر اتوماتیک که در تعارض با طی مراحل اتوماتی
دارد 

کمبود امکانات مناسب در بنادر و سرحدات

نبود ارتباطات با جوانب ذیدخل 

فرصت ها 

.  افکار عامه و تقاضای عمومی برای اصالحات

.گرایش فزاینده برای جمع آوری بیشتر عواید

.سرمایه گذاری تمویل کنندگان در بخش های زیر بنایی

.حمایت از طی مراحل و طرزالعمل های هماهنگ گمرکی

ظرفیت سازی سازمان جهانی گمرک تحت برنامه مرکیتور 

(TFA)حمایت های تخنیکی مطابق به توافقنامه تسهیل تجارت 

ویاً رهبری و مدیران ارشد وزارت مالیه و همچنان ریاست عمومی گمرکات ق
.  متعهد به تطبیق برنامه های اصالحات در این اداره می باشند

.  حمایت حکومت و جامعه جهانی از اصالحات

تهدیدها 

بر سر راه نبود هماهنگی مقتضی در بنادر و سرحدات که باعث ایجاد موانع
.تسهیل تجارت می گردد

وخامت اوضاع امنیتی در والیات و مخصوصاً در سرحدات به صورت
.جدی فعالیت های گمرکی را متاثر می سازد

. اقفعالیت های پیچیده قاچ. افزایش واردات کاالهای بی کیفیت

ر تالش های بی ثباتی سیاسی و تغییرات احتمالی در رهبری دولت نیز ب
. اصالحات تاثیر گذار خواهد بود
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 شود.به رفع چالش های مذکور منتهی می شده است،  پیش بینی و مشخصدر پالن استراتیژیک حاضر 

 

 دو سال گذشته  هایکارکرد

 

 مالحظه لقاب و چشمگیر های موفقیت و ها پیشرفت مختلف، های زمینه در گذشته سال دو طی گمرکات عمومی ریاست

 شا انکشافی شرکای یا همکاران همکاری جلب با نیاز، مورد اصالحات از حمایت جهت جدید رهبری تیم. است داشته

 اب مقایسه در اصالحات و همکاری پروسه اصالحات، عرصه در دریافتی های کمک از موثر استفاده با و شده عمل وارد

 و موفقیت به یدستیاب افغانستان حکومت سیاسی حمایت و تعهد بدون. است بوده موثر بسیار  و مالحظه قابل قبل های سال

 کلیدی قشن نیز انکشافی همکاران و کنندگان تمویل توسط  ارزنده های مساعدت و همکاری. نبود پذیر امکان پیشرفت

 هبرنام و چارچوب موجودیت از گمرکات عمومی ریاست اکنون. است داشته گمرکات عمومی ریاست موفقیت در ای

 است یافته اطمینان آن کارآیی و موثریت بهبود و گمرکات سازی عصری و کردن مدرنیزه جهت عمل

 ایتدارک ترازوهانتظار می رود که نیز در جریان است و برای مرکز نظارت و کنترول تدارک کمره های امنیتی کار 

پروسه . ترمیم اسکنرهای فعلی و گرددتکمیل  1397تا ربع دوم سال مالی  گمرکهای سرحدی نیزبرای  بلند توناژ بزرگ

 . برای گمرکهای محصولی و سرحدی نیز در جریان استاسکنرهای جدید تدارکات 

دیگر  دست آورد مهم گمرکات منابع بشری اتجهت تطبیق پالیسی اصالح منابع بشری تهیه طرزالعملها و رهنمودهای

ای بر و دراز مدت کوتاه مدت های ظرفیت سازی . در زمینه ظرفیت سازی برنامهبوده استریاست عمومی گمرکات 

برای  را چهار ماههآموزشی کورس های ه مالیات سه دور گمرکات و و اکادمی تدویر گردیده تن از کارمندان 305

طرز  19  طی مراحل گردیدهگمرکی زیادی تهیه و  تقنینیاست. اسناد  نمودهمیزبانی  ریاست عمومی گمرکات کارمندان

 رهنموده و یا الیحه نهایی و یا نافذ شده استالعمل، 

، یمرکگ پروسه رسیدگی به اعتراضاتبرنامه های آگاهی دهی عامه در رابطه به تن از تاجران  200، برای 1396طی سال 

راه سراسر کشور  ل دربعد از ترخیص امواو تفتیش ( Advance rulingکمیشنکاری، تصامیم الزامی )پول شویی، 

 . اندازی و برگزار گردیده است

و  جهانی سازمان تجارت ه ایدر زمینه معیاری سازی تعرفه های گمرکی در مطابقت با معیارهای تعرفنیز پیشرفت هایی 

تسهیل  با توافقنامه تعرفه گمرکیجهت افزایش عواید و عیار ساختن . صورت گرفته استدر حمایت از صنایع محلی 

شرکت و  33. تجزیه و تحلیل مواد خام برای نوع اجناس اصالح شده است 450 تجارت سازمان تجارت جهانی، تعرفه
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ستفاده می ا ات مجددکه صرفاً برای تولید اجناسی. نرخ تعرفه برای صورت گرفتصنایع داخلی  ازکارخانه جهت حمایت 

 . کاهش داده شدفیصد  2.5 به تولید نهایی و یا مواد خام استفاده می شوند حیث که به اجناسیفیصد و برای  1 د بهشو

پروفایل مدیریت خطر ایجاد شد.  129قرار گرفت که در نتیجه  و بررسی نیز مورد تحلیل اظهارنامه های گمرکی اموال

 بعد از ترخیصتفتیش  انجامراه اندازی و اضافی گردید. عواید میلیون افغانی  142.72این موضوع باعث جمع آوری 

دست راست نیز  وارداتی . تعدیل در نرخ تعرفه موترهایگردیدمیلیون  41.24به جمع آوری تج من ،برای اولین بار اموال

دات تعدیل تعرفه برای واربه همین شکل،  .ارایه اظهارنامه های نادرست و غیر واقعی گردیدو کاهش عواید افزایش  سبب

 . ارایه اظهارنامه های نادرست شده استافزایش عواید و کاهش  موجبنیز وسایط مستعمل 

درصدی مواد نفتی ای شده است که تحت  31به کاهش  1395تطبیق مودیول معافی سیستم اسیکودا در اواخر سال 

درصد محصول گمرکی تحت عنوان رژیم معافی  37رژیم معافیت گمرکی قرار داشتند و این نیز باعث شده است که 

 دون پرداخت بماند.ب

مسئولیت بنادر از وزارت . شده استانجام  های سرحدی و محصولی گمرک ادغامدر زمینه تسهیالت، یک سروی جهت 

واید از وزارت ف نیز موقعیت داشتند بنادردر که  ی بلند توناژترازوپایه  9و  گردیدهمنتقل  وزارت مالیه تجارت و صنایع به

 . قرار گرفته استوزارت مالیه )ریاست عمومی گمرکات(  مسئولیتانتقال و تحت اداره و عامه 

 98مصرف موثر بودجه انکشافی به میزان  ریاست عمومی گمرکات در های کلیدی برجستگییکی از  1396در سال 

ه عمل استفاده ب، که از میزان بودجه تخصیص داده شده توسط حکومت برای پروژه ها به صورت موثر ه استدرصد بود

پروژه دیگر نیز تکمیل شده است. پیشرفت  2 درصد از کار 60ه و حدود ساختمانی تکمیل شد بزرگپروژه  8. آمده است

باب البراتوار گمرکی در ریاست عمومی  9و تجهیز  ساختیک مرکز خدمات مشتریان و  ایجاد خصوصدر نیز هایی 

 و والیات نیز حاصل شده است. در مرکز گمرکات 

 

 ید جمع آوری عوا

 

 نیز  1396سال مالی در و  داشتهعودی سیر ص و میزان آنعواید گمرکی توسط ریاست عمومی گمرکات جمع آوری 

در سال افغانی میلیارد  65,33 افزایش داشته طوریکه از. عواید گمرکی سال به سال ه استحفظ شداین روند رو به رشد 

عواید ی درصد 13 رشد افزایش یافته است که 1396میلیون دالر( در سال  73.524) افغانی میلیارد 73,68به  2016

 نشان می دهد. گمرکی را 



16 

 

 

فیصد  12.57 و  صندوق بین المللی پول نظر به هدف تعیین شده فیصد 3.2 به اندازه 1396عواید در جریان سال مالی 

 . افزایش داشته است 1395سال  نظر به هدف تعیین شده عوایدی

ریاست  توسط گمرکی است کهبه عواید  متکیاست که افغانستان به شدت  واقعیتاین  نشان دهندهدر ذیل  4شکل 

را تشکیل می دهد. بنا براین،  کشور مجموعی درصد عواید 43 عواید مذکور جمع آوری می گردد وعمومی گمرکات 

در جمع آوری  را ریاست عمومی گمرکات ایقابلیت هنیاز است تا راهکارهای تازه ای معرفی شود که از یک طرف 

 موجب تسهیل تجارت گردد.  ب دیگربخشد و از جان افزایشعواید 

  دولتعواید گمرکی به عنوان بخشی از عواید مجموعی سهم : 4شکل 

 

 

یزان مبه  ،1395میلیارد افغانی در سال  426.10از رقم  چنانچه درصد افزایش یافته است 14 سال به سال ارزش واردات

 است. داشته افزایش 1396میلیارد افغانی در سال  487.00

 میلیارد افغانی 41.86میزان صادرات از  .بوده استو بهتر ، رشد ارزش صادرات بیشتر با وجود داشتن مبنا و ماخذ محدود

. است آن درصدی 28رشد  بیانگر که است یافته افزایش 1396در سال  افغانی میلیارد 53.55ن میزابه  1395در سال 

 شده است. ارایهافغانی  -میلیارد را برجسته ساخته است. مبلغ به  ی عوایدیجدول ذیل دست آوردها

  

44%

56%

سهم عواید گمرکی به عنوان بخشی از عواید مجموعی دولت 

ریاست عمومی گمرکات ریاست عمومی عواید
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 : جمع آوری عواید و ارزش تجارت به میلیارد افغانی 1جدول 
 

 عواید
 افزایش عواید گمرکی سال مالی
1395 65.32  

1396 73.68 13% 

 واردات تجارتی
گمرکاتارزش  سال مالی  افزایش 
1395 426.10  

1396 487.00 14% 

 صادرات تجارتی

 افزایش ارزش گمرکات سال مالی
1395 41.86  

1396 53.55 28% 

          

 

  



 

 

 1397 - 1401برای سال های گمرکات استراتیژیک   مسیر

 

های  بر اساس سفارشات مبتنی بر یافته ها و ارزیابیو بر اساس پیشنهادات مشخصی که  اتبه کمک سازمان جهانی گمرک

را  یا ست عمومی گمرکات افغانستان یک پالن استراتیژیک  پنج سالهیاصورت گرفت، ر 1395در سال  آن سازمان

 . آنرا مساعد می سازد انکشافتهیه نموده است که زمینه توسعه و  برای اداره گمرک

  :مشورت های گسترده و اساسی و تمرکز باالی نتایج استراتیژیک  ذیل شکل گرفت انجامپالن مذکور بعد از 

 اهاداره، پروسه ها و زیربنا مدرنیزه کردن و عصری ساختناز طریق  و ساختاری اداری و کارآیی بهبود موثریت 

 جلوگیری و مبارزه علیه فساد و محو آن؛ 

 افزایش عواید؛ 

  ،وسعه اتومات سازی؛بهبود و تافزایش  

 و ؛بهبود اطاعت پذیری از قانون و مقررات 

 .تطبیق توافقنامه تسهیل تجارت 

 

 ماموریت 

 

، خدمت محور و شفاف مدرنموثر،  این است که به حیث اداره به عنوان اداره عامهماموریت ریاست عمومی گمرکات 

 در افغانستان شناخته شود. 

 

 دیدگاه

 

هیل تجارت، حفظ عواید، تس حصولاز طریق  پویااقتصاد  دستیابی بهتالش برای دیدگاه ریاست عمومی گمرکات مبتنی بر 

 . می باشد مقررات اطاعت پذیری از قوانین ومحیط زیست و 

 

 ارزش ها

 

احیا و حفظ ارزش و رعایت صداقت و مبارزه با فساد و سوء استفاده جهت  امانت داری

 افغانستان در مانتداری ا

 برخورد مسلکی با مسایل جهت انجام مسئولیت به عنوان حافظ اعتماد مردم  تخصص و مسئولیت پذیری 

شفافیت در آنچه انجام می دهیم جهت حفظ منافع مالی افغانستان و مردم این  شفافیت 

 کشور

دۀ اساس معیارهای پذیرفته شتسهیل تجارت و رعایت دیسپلین در اجراآت به  پلینارایه تسهیالت و دیسی

 جهانی
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 1397 - 1401 هایبرای سالاستراتیژیک و مقاصد  اهداف
 

میباشد که ریاست عمومی گمرکات هدف تطبیق آن را پنج سال آینده  یاین پالن شامل مقاصد در اهداف استراتیژیک

نیزه مدر اصالحات و برنامه های اهداف متذکره مبتنی بر ماموریت و دیدگاه ریاست عمومی گمرکات بوده و شامل . دارد

 سازی گمرکی میباشد. 

 

بهبود اجراات اداره توسط شیوه های عصری سازی اداری، نوسازی پروسه ها اول: استراتیژیک هدف 

  و زیرساخت ها

 
نیل آمدن به اهداف اساسی ریاست عمومی گمرکات چون جمع آوری عواید، تامین اداره و زیرساخت های مدرن در 

انجام دادن این فعالیت های کلیدی در نبود ظرفیت اداری، سیستم دارد.  یت سرحدات، و تسهیل تجارت رول مهممصونی

ه ت متعهد ب، ریاست عمومی گمرکا. بناباشدمدیریت پروژه ها برای گمرکات دشوار می مناسب های شیوههای مدرن و 

 از طریق تطبیق مقاصد تذکر یافته در جدول ذیل میباشد. تطبیق معیار ها، طرزالعمل ها و سیستم های مدرن گمرکی 

 
 : هدف استراتیژیک اول 1جدول 

 اهداف استراتیژیک   تفصیل هدف استراتیژیک

ایجاد پالن های عملیاتی برای  1.1

 ریاست ها به اساس پالن استراتیژیک

به مهارت های رهبریت  برای  که نیاز گمرکات پروسه پیچیده است و عصری سازیاصالحات 

مومی ریاست عچنانچه این پالن استراتیژیک  جامع ترین پالن اصالحی میباشد.  آنمدیریت 

آن  شامل موارد رهبریت و پروسه های پالنگذاری عملیاتی  ف استراتیژیکاهدا گمرکات است،

افزایش توانایی ریاست  باعثاین امر های پالن گذاری در اداره میباشد.  جهت بهبود توانایی

، ملیاتیع گذاریان پروسه پالنی. در جرمیگرددتطبیق موثر پالن متذکره  درعمومی گمرکات 

 .تعین میگردد نیز تطبیق این پالن شاخص های ارزیابی جهتمسئولیت ها و 

 اه تاسیس واحد مدیریت پروژه 1.2

در جهت مدیریت اصالحات 

ن پال تطبیق حمایت از گمرکات و

 استراتیژیک

در سطوح عملیاتی به دلیل ظرفیت های محدود چالش بر انگیز میباشد. بنا بر این،  تطبیق پالن ها

هدف متمرکز به ایجاد توانایی های مدیریتی جهت فراهم نمودن ابزار و شیوه ها برای مدیریت 

جی میباشد که باعث هماهنگ نمودن پروژه ها در داخل اداره میگردد. پروژه های داخلی و خار

راهکار های مدنظر گرفته شده شامل نیازسنجی های متعددی جهت تامین  راه حل های مناسب 

برای اصالحات در اداره مییباشد. مرکزی ساختن پروژه ها، ریاست عمومی گمرکات را قادر به 

می باطات مینماید که در تطبیق موثر پالن استراتیژیک نیز رول مهتهیه پالن های مدیریت تغیر و ارت

 دارد.

 ر و پالن مدیریت تغیتهیه  1.3

 تطبیقحمایت از ارتباطات جهت 

 پالن استراتیژیک   موثر

خارجی لی و داخ قبلی . پروژه هایپالن داردو ارتباطات نقش مهمی در تطبیق موفقانه  رمدیریت تغی

نبوده که باعث چالش ها در اجراات و و ارتباطات  رمدیریت تغیامل شریاست عمومی گمرکات 

 . تطبیق آن میگردید

دد گمرکات میگراصالحات  برنامه های ارتباطات و آگاهی در موردایجاد ابتکار عمل باعث این 
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 ذیدخل در اداره افزوده شود. دیگر جوانبو  ان گمرکیتا اعتماد کارمند

 نظارتپالن مدیریت و  تهیه 1.4

 رموث تطبیقاجراات جهت حمایت از 

 پالن استراتیژیک

اخلی پروژه های د ی، تطبیق پالن هااز اجراات نظارتمدیریت و  مناسب جهت به دلیل نبود پالن

 زا میکانیزم ارزیابی و نظارتبه منظور ایجاد هدف این . خارجی نیز با چالش مواجه بوده اندو 

اید با در نظر داشت این هدف شاخص ها ب. ب گردیده استتطبیق پالن استراتیژیک ترتینحوه 

 برای اجراات فردی جهت مدیریت و ارزیابی موثرنیز ترتیب گردد.  

مدرن  ل عملیاتیودم ایجاد 1.5

جهت افزایش موثریت  گمرکی

 ت این ادارهآاجرا

این هدف برای ایجاد مودل جدید جهت تامین موثریت در فعالیت های گمرکی و جلوگیری از 

فساد اداری و قاچاق میباشد. مودل عملیاتی طرح جدید ریاست عمومی گمرکات جهت معرفی 

 اصالحات در امور گمرکی از طریق تعین نمودن نحوه فعالیت های این اداره ایجاد میگردد. 

سه ها جهت طرح مجدد پرو 1.6

تطبیق مودل جدید عملیاتی ریاست 

  عمومی گمرکات 

اده سازی پروسه سبا  ،. بنا بر ایناین اداره میباشد اجرااتپالن استراتیژیک نیازمند تغییرات در نحو 

وظایف ن  تامید. پروسه های ایجاد شده باعث نموخواهد  غیرکاری نیز ت ، استراتیژی و میتودهایها

 . میگردد م شده توسط اعضا تیم در مطابقت به استراتیژیو فعالیت های انجا

فعلی  التحتصویر واضح و تفصیلی از  های کاری جهت ایجاد تحلیل پروسهبه منظور هدف این 

  گردیده است.ایجاد جدید پروسه های  و

تعدیل قوانین، مقررات، پالیسی  1.7

 ها و طرزالعمل های گمرکی جهت

دید جمدل عملیاتی  تطبیق حمایت از

  ریاست عمومی گمرکات

به   های غیر منظم میباشد. فوانین و پالیسی های متناقض نتیجه اصالحات ساختاری و نو آوری

 ایه جدید و پروسه های جدید نیازمند صالحیت یمدل عملیات ،پالن استراتیژیک اساس این

یل قوانین، مقررات، پالیسی ها و تعد به منظور. این هدف میباشد اداری منظمقانونی و چارچوب 

ده ایجاد ش عملیاتی گمرکات مدرن مدلجدید تطبیق پروسه های  جهت حمایت ازطرزالعمل ها 

 است.

برای  تشکیالتیبازنگری ساختار  1.8

 پالن استراتیژیک  و مدلتطبیق 

 مدرن ریاست عمومی عملیاتی

 گمرکات 

چارچوب  چون .آن باشد استراتیژی جدید مناسب برای تطبیق  ساختار ریاست عمومی گمرکات

ورد نیاز در مجهت تنظیم سیستماتیک منابع ، پالن اداری جدید گردیدهاستراتیژیک جدید ایجاد 

 . سال آینده نیز باید ترتیب گردد 5طول 

کمک ساختاری ریاست عمومی گمرکات  نگرینیازمندی های باز در تشخیص این هدف

 مینماید.

تطبیق پالن بازنگری و  1.9

 حمایتمنابع بشری جهت  اتاصالح

پالن استراتیژیک  و مدل  از تطبیق

جدید ریاست عمومی عملیاتی 

  گمرکات

مندی های منابع بشری اداره را جهت دستیابی به اهداف منابع بشری نیاز ذاری اصالحاتگپالن

ت منابع بشری ای مدیریپالیسی ه دادن پیوند منظور به ی منابع پشری. پالن اصالحشناسایی مینماید

اعث ب بر عالوه، این هدف. میباشدپالن استراتیژیک ریاست عمومی گمرکات  با کارکرد ها و 

مومی ریاست ع بشری مدیریت منابع در تکنالوژی پیشرفته جهت افزایش موثریتمعرفی 

 . میگرددگمرکات 

 گمرکاتملی  اکادمی تقویت  1.10

 و مالیات 

داره امر ضروری برای ا اهداف جدید استراتیژیکدر دستیابی به  تخصص کاری کارمندان رشد

ت و مالیات جهت حمای گمرکاتملی ظرفیت اکادمی  رشد ه منظوراین هدف ب پنداشته میشود. 

و  تقویت اکادمی ملی گمرکات.  ایجادگردیددستیابی به اهداف استراتیژیک این ریاست در 

مالیات به اساس معیار های بین المللی از طریق پالنگذاری نیازمندی های رشد تخصصی کارمندان 
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 و فراهم نمودن سیستم های تکنالوژی برای برنامه های آموزشی ضروری میباشد. 

کنترول مدیریتی در بهبود 1.11

 گمرکات ریاست عمومی 

 ادارهدر  قوانین، مقررات و پالیسی هامنظم از تطبیق  اطمینانداخلی جهت کسب  مدیریتی کنترول

برنامه های وسیع   تضروری می باشد. چنانچه پالن استراتیژیک  ریاست عمومی گمرکا

اصالحات را معرفی مینماید، برنامه ای جهت نظارت و بهبود کنترول مدیریتی داخلی در تحقق و 

 ستراتیژیک ایجاد گردد. دستیابی اهداف و مقاصد ا

ایجاد کنترول از طریق تحلیل معلومات، بازنگری پروسه ها و طرزالعمل ها، و تطبیق پالن عملی 

عملی میگردد و همچنان بازدید های مداوم جهت نظارت و فراهم نمودن حمایت به تیم مدیریتی 

 در کشف اختالفات در دستیابی این هدف کمک مینماید.  

تحقیق و  آمریتتقویت  1.12

 (RPU)پالیسی 

جهت همگام بودن ریاست عمومی گمرکات با  انکشافتحقیق و  های خاص در عرصهتوانایی 

صد از مقبرخوردار است.  یتغییرات در امور گمرکی و محیط تجاری بین المللی از اهمیت زیاد

 قیقهت تحپژوهشی جابزار و ظرفیت های ریاست عمومی گمرکات را با  مجهز ساختنهدف این 

ی جارت های پالیسی تهیه طرح، تحلیل اطالعات تجارتی و موضوعات تجارتی به سطح ملی

 میباشد.

بهبود کارایی و افزایش  1.13

 اتالبراتوارهای گمرک موثریت

  بهبود قانون پذیری جهت 

واردات غیر قانونی  کشف، منشاتشخیص در  البراتوارهای ریاست عمومی گمرکات خدمات

، حفظ محیط زیست و مضرهکاالهای  ازمانند تریاک و مواد مخدر، حفاظت مصرف کنندگان 

 با ایجاد گمرکات را های هدف البراتواراین . میباشدحیاتی زم حمایت از مبارزه با تروری

تطبیق اولویت های این ریاست در امور قانون  مورد نیاز جهتهای  ظرفیتو  ها تجهیزات، زیربنا

  پذیری کمک مینماید. 

تعرفه یکی از بخش های مهم اداره گمرکات میباشد که  در اظهار درست کاال ها در مطابقت به    بهبود کارایی آمریت تعرفه 1.14

ی عواید را خطر به جمع آوست کاالهر. طبقه بندی نادکود های تعرفوی نقش مهم را ایفا مینماید

دف به هبنا براین، این . گردد و غیر قانونی به کشور مضره اموالمنجر به ورود بوده و میتواند 

 اید. راهکار های پیشرفته را پیشنهاد مینم گمرکی ویتعرف فعالیت های منظور بهبود و تقویت

بهبود کارایی آمریت قیمت  1.15

 گذاری

 ادارات گمرکیاز پرداخت درست عوارض در تطبیق موثر قیمتگذاری جهت تامین اطمینان 

ه را متاثر ساخت جمع آوری عوایدپایین آوردن قیمت کاال ها از اصل ارزش آن، . ضروری میباشد

ویت و تقبهبود جهت  این هدفمیگردد. تجارتی  و غیر عادالنه فعالیت های نا مناسبو باعث 

  گردیده است.  فعالیت های قیمتگذاری مبتنی بر راهکارهای معیاری ترتیب

 هایمدرنیزه ساختن پروسه  1.16

 در گمرکات  پوست و پارسل

تامین قانون پذیری و تسهیل تجارت برای کاالها که ازطریق خدمات پستی وارد میگردد از 

ا ر پروسه های غیر موثر خطرات جدی امنیتی و عایداتیاهمیت زیادی برخوردار میباشد زیرا 

بهبود و ساده سازی پروسه های طی مراحل  هدفایجاد این . مقصد از میگرداندشور متوجه ک
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 های پستی میباشد.  پروسهطرح مجدد  طریقاز  اموال

در ایجاد بنادر خشکه  1.17

  بین المللی اتمعیار اب تمطابق

راهکارهای روشن نشان دهنده چگونگی ادغام بعضی از بخش های عملیاتی گمرکات به منظور 

وسه و تصامیم میباشد. به اساس این هدف بنادر خشکه در مودل عملیاتی جدید،  ساده ساختن پر

 ساختار مدیریتی و زیربناهای تکنالوژی معلوماتی در نظر گرفته میشود. 

 و بهبود فعالیت تقویت 1.18

با تمویل  هماهنگی های

در ریاست  کنندگان

 عمومی گمرکات 

، کشورهای همکار باید رهبری مساعدت های مالی بر اساس اعالمیه پاریس در مورد موثریت

. آن داشته باشندفعالیت های  و در هماهنگی افیشهای انک و استراتیژی پالیسیتهیه فعال را در 

دیریت م ارتقا ظرفیت جهت وبا تمویل کنندگان استراتیژی هماهنگی  ایجاداین هدف به منظور 

ای چون فعالیت ه این شاملبرعالوه،  . ن میباشدتمویل کنندگان و  قراردادی های شا فعالیت های

مشترک  های ولیتمسئ پذیرفتن انکشافی وبرنامه های تنظیم اولویت های انکشافی، تعیین نتابج 

 . متذکره میباشدتطبیق برنامه  جهت

م تداو برایپالن  ترتیب 1.19

که  حاالت مرکی درامورگ

تکنالوژی معلوماتی  1.2سیستم 

ه با مشکل مواجسائر سیستم ها و 

 میگردد

سب مناناپذیر مدیریت خطرات می باشد. پالن های  یکی از اجزای جدا امور ذاری تداومگپالن

ریاست عمومی را در پایداری عملیات و فعالیت های اش در حاالت و قبل تعیین شده  و از

وان به عن میباشد که پروسه هایی به منظور ایجاد . این هدفکمک مینمایدالی ماحت حوادث

 تکنالوژی معلوماتی و یا سیستمدر حاالت که مشکالت غیر متوقعه در  Backupگذینه دوم یا 

 . ها پیش بیاید استفاده گردد 

پروسه های  بهبود و تسهیل 1.20

 تاخیر در رفعجهت  تصمیم گیری

 اسناد و اموال طی مراحل 

رود  برابر تسهیل تجارت به شمار میغیر موثر تصمیم گیری یکی از موانع معمول در های پروسه  

 . و افزایش هزینه واردات نیز میگردد قانون پذیری باعث ضعف در که

هدف به منظور تسهیل عملیات گمرکی و از بین بردن پروسه های بطی تصمیمگیری جهت این 

 تسریع پروسه های اداری در مطابقت به موافقتنامه تسهیل تجارت ایجاد گردیده است. 

بهبود چارچوب قانونی،  1.21

سیستم و پروسه ها جهت مدیریت 

ترخیص اموال به اساس تیر یا  مسیر 

 بین اللملی ترانزیت 

تیر یا مسیر بین المللی ترانزیت نقش مهم در هماهنگ سازی کنترول گمرکی جهت تسهیل 

ن چارچوب دتجارت و ترانسپورت و تامین عواید میباشد. بنا برا این، هدف متذکره در فراهم نمو

عملیاتی برای جوانب ذیدخل  جهت بهبود قانون پذیری در مطابقت با مقتضبات تیر یا مسیر بین 

  المللی ترانزیت کمک مینماید.   

 

 فرار عواید جلوگیری فساد و  مبارزه باهدف استراتیژیک  دوم: 

 

نانچه، چگمرکات یکی از بخش های اساسی میباشد که در مبارزه با قاچاق و تسهیل تجارت مشروع نقش اساسی دارد. 

فساد باعث از بین بردن موثریت در  امور هر جامعه و مانع گمرکات در دستیابی به ماموریت شان میگردد، ریاست عمومی 

صداقت و امانتداری  میباشد. در جریان دوره زمانی پالن  گمرکات به اساس تالش های ملی همسان متعهد به ترویج
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 را تطبیق مینماید. 2استرتیژیک، ریاست عمومی گمرکات مقاصد ذکر شده در جدول 
 

 : هدف استراتیژیک دوم2جدول 

 اهداف استراتیژیک   تفصیل هدف استراتیژیک

پالن جهت تطبیق اعالمیه تهیه  2.1

در روشنی شده آروشا  بازنگری

 مبارزه با فساد  یاستراتیژی مل

در زمینه بین المللی ادارات گمرکی پیوسته در معرض آسیب پذیری از ناحیه فساد قرار دارند. 

 و استراتیژی های عملی جهت شناسایی مشکالت به صورتآمادگی های مداوم این امر نیازمند 

هت حمایت ریاست عمومی جهدف فعالیت های عملی را بنا بر این، این می باشد.  جامع

ژی آروشا و استراتیبازنگری شده اعالمیه  اش در عرصه تعهداتتحقق بخشیدن  درگمرکات 

 ملی مبارزه با فساد فراهم می سازد. 

هبود موثریت و کارایی ب 2.2

  بخش جلوگیری از تخلفات 

در ژی موثر استراتی وکاهش آسیب پذیری ها عناصر اولیه شناساییفساد و  تشخیصمیکانیزم 

طرزالعمل طبیق تباید جهت بررسی پروسه ها و   خارجی. تفتیش داخلی و میباشدجلوگیری فساد 

 گردد.عملی  ی فساد ممواجه استبا خطر باال که بر ساحات با توجهها 

 شرایط تعیین شده در اعالمیهمقصد از این هدف بازنگری ساختار این بخش با در نظر داشت 

 امهیک سلسله میکانیزم های نظارت و کنترول از قبیل برن میباشد که شاملروشا آ بازنگری شده

 . میباشدو شیوه های تحقیق و تعقیب  خارجی، تفتیش داخلی و یبررسی داخل های

بهبود چارچوب قانونی،  3.2

ق جهت تطبی سیستم، و پروسه ها

قانون مبارزه با پولشویی و عاید 

 ناشی از جرایم 

 قاچاق مواد مخدر، فساد، قاچاق مانند پروسه ای است که طی آن عواید ناشی از جرایمپولشویی 

غیر قانونی سالح، اخاذی، کالهبرداری، تجارت اعضای بدن، جرایم سازمان یافته و یا سایر 

 افغانستان قانون مبارزه با پولشویی را را پنهان و آنرا شکل قانونی میدهد. انواع جرایم قانونی

چارچوب عملیاتی حمایوی میان تمام جوانب  ایجادهدف به منظور  موده و ایننتصویب 

انون طبیق موثر قفعالیت دارند میباشد. این همه در تذیدخل که در ساحه کنترول گمرکات 

 می باشد.  موثر مبارزه با پولشویی و عواید ناشی از جرایم

هبود سیستم پرداخت ب 2.4

جهت   (E-Pay)الکترونیک 

محو تبادله پول نقد در  کاهش و

  گمرکات

رای آن بموارد منجر به فساد در داخل گمرکات می شود. ایجاد بدیل  اکثرتبادله پول نقد در 

ود تاجران و زیربناهای موج از طرفپول  شیوه های پرداختزیرا این امکانات به  بودهنیز آسان ن

 وابسته است.  نقدیجهت حمایت از پرداخت های غیر 

که سیستم پرداخت الکترونیک در ریاست عمومی گمرکات موجود است، اما تاخیر در حالی 

به منظور   این هدف. میباشدیکی از موانع دیگر فرا روی تسهیل تجارت  پول انتقال زمان در

 جهت کاهش مشکالت فعلی آن ایجاد گردیده است. سیستم پرداخت الکترونیک بهبود 

نظارت از فعالیت های کلیدی  2.5

  از طریق کمره های امنیتی

کات ریاست عمومی گمراستراتیژی مبارزه با فساد  از ابزار مهم در تطبیق امنیتی یکیکمره های 

 پیگرددر  ثبوتبه عنوان رود و یک بخش مهم تحقیقات به شمار می فلم های ویدیویی. میباشد

 میگردد.استفاده نیز  ینهممت قانونی

ی مبارزه با فساد ریاست عمومی گمرکات و استراتیژی هدف جهت حمایت از استراتیژ این

امنیتی ترتیب گردیده است که در کمره های زیربنا ها برای از طریق ایجاد تسهیل تجارت 
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  استفاده میگردد.  کلیدینظارت از ساحات و فعالیت های 

موافقتنامه تسهیل  5ه تطبیق ماد 2.6

تطبیق راهکارها جهت  : تجارت

عدم تبعیض و  تامین بی طرفی،

  شفافیت در همه امور

 ازرسیبرای افزایش کنترول و بسیستم اطالع رسانی  وافقنامه تسهیل تجارت مستلزمم این ماده

-خطر"  که بر اساس آن اعضا باید از قواعد مشخص میباشدعضای سازمان جهانی تجارت برای ا

 پیروی نمایند. "تطبیق یکسان"و  "محور

وافقنامه تسهیل مت عمومی گمرکات در راستای پیروی از مواد ریاس جهت حمایتهدف  این

ومت داری که منجر به حکایجاد گردیده بیطرفی، عدم تبعیض و شفافیت تامین تجارت جهت 

 میگردد.خوب و کاهش فساد 

 
 

 فزایش عواید ا :3هدف استرتیژیک 

 
ابسته کشور درحال حاضر  و. عواید گمرکی استیکی از مهم ترین اهداف استراتیژیک  ریاست عمومی گمرکات افزایش 

درصد از بودجه ملی نیز از طریق کمک های خارجی تمویل می شود.  50به کمک های خارجی می باشد، که تقریباً 

ات گام ریاست عمومی گمرک، بناً .میباشد رسیدن به خودکفاییجهت حکومت افغانستان متعهد به افزایش عواید داخلی 

 برخواهد داشت. برخی از گام های اساسیو رسیدن کشور به خود کفایی گمرکی  عوایدهای مشخصی را جهت افزایش 

ذکر  3که ریاست عمومی گمرکات برای دستیابی به جمع آوری مناسب، موثر و شفاف عواید بر خواهد داشت در جدول 

 یده است: گرد
 سوم : هدف استراتیژیک3جدول 

 اهداف استراتیژیک   تفصیل هدف استراتیژیک

 دتحلیل عوای توانایی بهبود 3.1

 ریاست عمومی گمرکات  در

با ی باشد. ماز اهمیت زیادی برخوردار  تحلیل موثر و پیش بینی عواید در پالیسی مالی حکومت

ن را تشخیص و تعیی گرایش ها و الگوهای اقتصادی احصاییه بخش ،این هدف در نظر داشت

تشخیص  اقتصادی و های راستای پیش بینی جمع آوری عواید، فعالیتمینماید. این فعالیت در 

  نقش مهم را ایفا مینماید.  ی عایداتیهاخال

پروسه پیش بینی  بهبود 3.2

 عواید گمرکی 

پیش بینی عواید در پالن گذاری بودجوی کشور حایز اهمیت بوده و تهداب پالن گذاری میان 

شمار می رود. ریاست عمومی گمرکات به عنوان یک نهاد مهم جمع آوری عواید  نیز بهمدت 

را  داتییعا اصلیتا از این طریق منابع  میباشدپیش بینی عواید  ها جهت پروسه بهبودنیازمند 

 نماید. را جمع آوری  عواید ،ها ترین شیوهبا استفاده از موثرو شناسایی 

تحلیل تفصیلی عواید برای ریاست عمومی گمرکات،  اییاز طریق فراهم آوری توان فهداین 

از این طریق مبنای جمع آوری عواید به  میدهد. پروسه پیش بینی عواید گمرکات را توسعه 

 گردد. ظرفیت سازی برایمیدر کشور ایجاد  صورت احتمالی بر اساس فعالیت های اقصادی

مناسب جهت انجام این فعالیت یکی از اجزای جدا ناپذیر این  وسایلتحلیل عواید و گسترش 

 هدف را شکل می دهد. 
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تطبیق بسته عواید سازمان  3.3

 بهبودجهت  اتجهانی گمرک

  جمع آوری عوایدهای توانایی 

 عوارض اداره در عرصه پرداخت  جمع آوری عواید به توانایی تخنیکی و موثریت ارزیابی 

، گذاری یمتقتعرفه،  فعالیت های مناسب . بنا بر این داشتنناسب ربط داردگمرکی به صورت م

از نیازمندی های اساسی جهت افزایش جمع آوری  بعد از ترخیص اموال و تفتیش اموال ءمنشا

 تاسازمان جهانی گمرک ای بسته وسایلاستفاده از  به منظور هدفاین ی شود. عواید محسوب م

. این امر ریاست عمومی گمرکات را قادر می سازد تا ایجاد گردیده استجهت افزایش عواید 

قیمت اصلی و عدم طبقه بندی  کمتر ازقاچاق، قیمت گذاری  جهت شناساییآمارهای تجاری را 

از این طریق تالش ها به سوی جمع آوری مناسب عواید و حصول  .مقایسه نماید درست کاالها

 شود. میاطمینان از آن سوق داده 

شیوه های  حصول اطمینان از 3.4

ترانسپورتی سیستم های توانمند و 

واضح روی دست گرفته شده 

است تا اطمینان حاصل شود که 

از جانب پروسه تصفیه  اموالتمام 

عوارض گمرکی مورد محاسبه 

قرار گرفته و عواید جمع آوری 

  شده است.   

طی مراحل و ترخیص تمام بارها یکی از مسئولیت های مهم هر یک از ادارات گمرکی می باشد. 

از طریق گمرکات  اموالچنانچه افغانستان عمدتاً یک کشور وارداتی است، طی مراحل تمام 

تا از جمع آوری عوارض گمرکی اطمینان حاصل شده و از  به حساب می رود ممبریک نیاز 

 . به عمل آیدغیرقانونی نیز جلوگیری  اموالورود 

را ایجاد خواهد کرد که ریاست عمومی گمرکات را قادر می سازد تا  هدف کنونی زیربنای

ز وارداتی ا اموالترانسپورتی روی دست گیرد.  اموالراهکارهای موثر کنترول را برای تمام 

 گان عمده را نیز جهت کاهش خطر قاچاق بررسی نماید.ه جانب انتقال دهند

 دیونمدیریت  بهبود در 5.3

  گمرکی

 جهت پرداخت اموال اظهارنامه گمرکیکه بر اساس  مطرح می شودگمرکی زمانی  له دیونمسآ

در صورت نبود یک پروسه رسمی و عدم . قرار می گیرد دیونمدیریت رژیم تحت  عواید

برای حصول عوارض گمرکی و تضمینی  چون هیچ، نمی گردد، اموال ترخیص دیونپرداخت 

رای هایی را ب پروسیجراین ابتکار صالحیت قانونی، پروسه ها و  مالیات وجود نخواهد داشت.

 ایجاد می کند تا خطر عدم پرداخت گمرکی مالیاتمحصول و مدیریت دیون و تاخیر در پرداخت 

 کاهش یابد. باالی تجار افزایش رقم دیونعوارض گمرکی و مالیات و 

رای ب معافیتیول مادتطبیق  6.3

جهت اطاعت پذیری نفتی   مواد

 قانون  از

هبود در سیستم اسیکودا جهت اتومات سازی و ب مواد نفتیتطبیق مودیول معافیت گمرکی برای 

 قانون پذیری. 

تطبیق مادیول معافیت برای  3.7

اموال سریع الفساد جهت اطاعت 

 پذیری از قانون

تطبیق مودیول معافیت گمرکی برای اموال سریع الفساد در سیستم اسیکودا جهت اتومات سازی 

 و بهبود قانون پذیری. 

تطبیق پروسه مذاکره مجدد  3.8

 با سازمان جهانی تجارت 

مذاکره مجدد با سازمان جهانی گمرکات جهت حصول اطمینان از اینکه تعهدات تعرفوی با 

 اوضاع و شرایط افغانستان و فعالیت های تجارتی داخلی آن مطابقت داشته باشد. 

 بر هتطبیق مالی 9.3

  ارزش افزوده

. تطبیق شدعواید میبایکی از منابع اموال و خدمات پیش بینی شده  برارزش افزوده  ه برمالیوضع 

در راستای حمایت از استراتیژی خود کفایی کشور  یمهم کاراین مالیات در افغانستان راه
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 محسوب می شود. 

االی اموال وارداتی بارزش افزوده  بر معرفی مالیات درهدف ریاست عمومی گمرکات را این 

ه آمادآوری مالیات جدید  وسه ها، طرزالعمل ها و سیستم ها جهت جمعرقوانین، پ بعد از تهیه

 . میسازد

 

 ایجاد، توسعه و بهبود سیستم های اتوماتیک : چهارم استراتیژیکهدف 

 

اتومات سازی وسیله مهم جهت ساده سازی و تسهیل پروسه ها و پروسیجرهای تجارت های بین المللی میباشد. این وسیله 

اده از تکنالوژی اتومات سازی و استف بناءً. میباشد معلوماتیتکنالوژی با سیستم های  غیر اتوماتیک فعلیتعویض سیستم 

مومی سازی در ریاست ع اتومات بوده ومعلوماتی امر ضروری برای تصمیم گیری های درست و فعالیت های عملیاتی موثر 

ی و تجار اختن پروسه هایگمرکات مستلزم پیشرفت های وسیع در تحکیم سیستم های کمپیوتری، معیاری و هماهنگ س

بیق های اتوماتیک و آوردن تکنالوژی و میتود از طریق تط سیستم برای بهبود ریاست عمومی گمرکات  ترانزیتی میباشد.

 . اهداف تذکر یافته در جدول ذیل تالش مینماید

 

 چهارم: هدف استراتیژیک 4جدول 

 اهداف استراتیژیک   تفصیل هدف استراتیژیک

مرکز تکنالوژی  ایجاد 4.1

یق تطبمعلوماتی و ارتباطات جهت 

  اصالحات گمرکات

ماتی و تکنالوژی معلو فعالیت هایدر محیط پیچیده و روبه گسترش ارتباطات و تکنالوژی، 

 است. ریاست عمومی گمرکات نیاز به ارتباطات عدم هماهنگیارتباطات متمرکز بر جلوگیری از 

تمرکز ماین هدف بناْ، . میباشد های کشور گمرکدر  جهت تطبیق اصالحات موثر تکنالوژیو 

مورد  تاپروژه های تکنالوژی و ارتباط به منظور مدیریتمرکز معلوماتی و ارتباطات  به ایجاد

 . میباشد نیاز در این پالن

ایجاد برنامه برای اتومات . 4.2

سازی تبادل اطالعات الکترونیک را 

 ی. تتجار بزرگبا شرکای 

کاهش خطر قاچاق و سرحدات، ی بخاطر کنترول موثر تاطالعات میان شرکای تجارتبادله 

به  ارزیابی را قادر  اتبسیار مهم است. تبادل اطالعات ادارات گمرک ی جعلیهااظهارنامه 

 . تجارت های مشروع می نماید تسهیلجهت خطرات 

ا به سیکودگسترش سیستم ا 4.3

کشور و تطبیق گمرکات همه 

  باقی مانده مودیول های

 گریبازنوافقنامه تهسیل تجارت و اعالمیه م به اساساتومات سازی تمام پروسه های گمرکی 

تکنالوژی معلوماتی را  یریتمد ا را ساده،شده آروشا یک نیاز می باشد. اتومات سازی پروسه ه

 فرصت فساد را کاهش می دهد.  ومتمرکز 

 گمرک مههدر  اسیکودا یستمرش مودیول های سجهت تامین اطمینان از تطبیق و گست هدفاین 

 میباشد.  ها برای استفاده موثر از سیستم

تطبیق راهکار توافقنامه تسهیل  4.4

 مبنی بر راه اندازی و فعالیتتجارت، 

تنها مقررات دست و پا گیر را افزایش می دهد، در عین حال پر هزینه  در سرحد عددتمداخالت م

راهکار  ،بوده و مانع بر سر راه تسهیل تجارت محسوب می شود. جهت از میان  برداشتن این مانع
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برای  Single Window دریچۀ

 گمرکات 

افراد ذیدخل در تجارت یا  Single Windowاز طریق دریچه واحد دریافت اسناد 

را در یک نقطه تحویل دهند تا تمام  معیاریت و اسناد ترانسپورت، اجازه می دهد تا به معلوما

 امور مربوط به واردات و صادرات، شرایط و مقررات مربوط به ترانزیت در آنجا اجرا گردد. 

هدف کنونی نحوه تطبیق سیستم دریافت اسناد در یک نقطه را راهنمایی نموده و به تاجران 

 ازد. د از یک نقطه را فراهم می سفرامزی امکان ورو

اتومات سازی مرکز خدمات  4.5

 ریانتمش

 .یکی از نیازمندی های اساسی تسهیل تجارت، ارایه خدمات موثر و با کیفیت به تاجران است

  و کارمندان ماهر جهت پاسخگویی به سواالتبا  مرکزی سیستم و محلبه یک نیاز تاجران 

ارایه خدمات به مشتریان را  برایاین اهدف . باشدمیدر چارچوب زمانی مناسب  مشکالت شان

از طریق ایجاد مرکز خدمات مشتریان با نرم افزارهای مناسب و قابلیت پیگیری تمام خدمات و 

 . ایجاد گردیده استسواالت 

هماهنگی پروژه های تکنالوژی  4.6

رفته پیش  عملیاتیتطبیق مودل جهت 

 گمرکی 

را در معرض اطالعات ذخیره شده  ،کنالوژیتروژه های مجزا و عدم هماهنگ بودن پراهکارهای 

هماهنگ نمودن  جهت . این هدفنیز میگرددفساد خطر و آسیب پذیری قرار میدهدکه باعث 

 میباشد.   پروژه ها این دیرتبرنامه منظم  برای ایجاد و متحت یک  یتمام پروژه های تکنالوژ

دیل ترمیم وتببرای پالن  ترتیب 4.7

 تجهیزات 

نظم م فعالیتفشار باالی اداره گمرکات جهت تسهیل تجارت، کسب اطمینان از در نظر با 

ت جه ای برنامه که. این هدف اطمینان می دهد برای پیشبرد امور ضروری میباشدتجهیزات 

 عملیات ایجاد گردیده است. استمرار و تداوم فعالیت ها و 

سازی پروسه های  اتومات  4.8

بازنگری شده جهت تطبیق مودل 

 جدید عملیاتی 

عالیت های فساخته و موثریت و کیفیت  یهای عملیاتی امور کاری را معیار پروسهسازی  تاتوما

کاهش می دهد.  نیز فساد رابرای گمرکی را افزایش می دهد، در عین حال فرصت  لیاتیعم

دل عملیاتی جدید و کاهش نیاز به منابع بشری بیشتر، این هدف استفاده از وجهت تطبیق م

 رساند. را به حد اکثر می تکنالوژی را جهت اتومات سازی پروسه ها و دستیابی به نتایج مطلوب

ذخیره معلومات ایجاد سیستم  4.9

(Backup System ) جهت

  معلومات گمرکیتامین امنیت 

 رفتن از بینیکی از استراتیژی های مهم جلوگیری و کاهش خطر  معلومات گمرکیحفاظت از 

ی می باشد. این موضوع اداره گمرک را قادر می سازد تا اطالعات ضروری را اطالعات تجارت

به دف هاین به عنوان بخشی از پالن بازیابی اطالعات به خارج از موقعیت مرکزی ارسال نماید. 

فظ یک موقعیت ثابت و ح منحیثایجاد راهکاری برای انتقال اطالعات تجارتی به خارج  منظور

 و ارایه راهکار بازیابی سریع اطالعات در صورت از بین رفتن معلومات امنیت اطالعات تجارتی

 می باشد.  در داخل،
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 تقویت قانون پذیری: پنجمهدف استراتیژیک 

 

ژی های گمرکی یقوانین را در محور استرات پیروی و اطاعت پذیری ازافغانستان،  یامنیت تغییرات در اوضاعتوسعه تجارت و 

چالش های امنیتی که دامنگیر افغانستان است در عین حال با واردات و عبور و مرور آزاد افراد در با وجود قرار داده است. 

ه تسهیل وافقناممذاکره مجدد مبرای حفاظت منابع افغانستان و اعتبارش در  سرحدات مواجه است. قانون پذیری امر ضروری

ارزیابی  های سیستم بهبوداز طریق  قانون پذیریتقویت ود و بهب ریاست عمومی گمرکاتهدف تجارت پر اهمیت می باشد. 

 ایمی باشد. تطبیق پروسه ه ی گمرکیفعالیت ها، عملکردها و پروسه ها درخطرات و ثبت سوابق و ادغام مدیریت خطر 

تحکیم ت یرا کاهش می دهد. این ریاست همچنان برنامه مدیر مشکالت قانون پذیری نیز  بعد از ترخیص اموالتفتیش  جامع

ارزیابی میزان قانون پذیری از طرف تجاران ایجاد استخبارات جهت  بهبود کارایی بخشخطرات عملیاتی و  برایرا  قانون

 برای حل مشکالت مذکور، ریاست عمومی گمرکات متعهد به تطبیق اهداف ذیل میباشد: .مینماید
 

 پنجم : هدف استراتیژیک5جدول 

 

 اهداف استراتیژیک   تفصیل هدف استراتیژیک

ایجاد و تطبیق راهکار مدیریت   5.1

برای ریاست قانون پذیری خطرات و 

 عمومی گمرکات

ف، دستیابی به این هد ایتسهیل تجارت باشد. بر جهت انون پذیریقدرعرصه نقش گمرک 

ات بر مبنای اصول مدیریت خطرکه را  قانون پذیریبسیاری از ادارات استراتیژی های مدیریت 

 . تطبیق مینمایند استوار می باشد

رابطه میان تسهیل، کنترول از مختص به ادارات است و مفهوم  انون پذیریراهکار مدیریت ق

 قانونی و مدیریت خطرات را فراهم می سازد. 

ادغام مدیریت خطر به فعالیت های مهم تجاری، کارکردها و پروسه های  جهتهدف این 

جهت  انون پذیریتاسیس برنامه مدیریت ق جهت ن و همچنانریاست عمومی گمرکات افغانستا

 میباشد. مدیریت خطرات عملیاتی

خطر پروفایل تجدید  5.2

جهت جلوگیری از  قیمتگذارای

قیمتگذاری های کمتر از ارزش 

در نظر داشت معیار های  اصلی آن با

بین المللی و در مطابقت با موافقتنامه 

 های بین المللی

ای ه قیمت گذاری مانند تقلب های تجاریعواید در گمرکات شامل مربوط به ضیاع خطرات 

شف ک جهت اتخطرمدیریت برای ایجاد ایجاد میکانیزم  بناء. باشداصلی می کمتر از ارزش 

 مهم می باشد.  قیمتگذاری های کمتر از ارزش اصلی

ترتیب طرات خایل های واحد ثبت پروفمیکانیزم  نبه عنوا اسیکوداسیستم برای ایجاد  هدف این 

 گردیده است.

بهبود کارایی بخش   5.3

 استخبارات

و  تشخیص تهدیدهای امنیتی درجهت تهیه معلومات منظم و ضروری  فعالاستخباراتی  بخش

 خطرات فرا روی جمع آوری عواید برای اداره الزم است. 
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 یاستخباراتی ریاست عمومی گمرکات با بهترین شیوه ها های کارکردتنظیم  برای این هدف

 ی شده است.تنفیذ قانون، پالنگذاراستخباراتی و ها برای برنامه های  و به ایجاد زیربنا بین المللی

ت مدیری بهبود کارایی بخش 5.4

 خطر 

نامه تفقوام. بر اساس میباشد منابع و کاهش هزینه تجارتاستفاده موثر از مدیریت خطر جهت 

ات سیستم مدیریت خطر جهت کنترول گمرک ایجاد و تطبیقتسهیل تجارت، اعضای آن ملزم به 

 می باشند. 

ریاست عمومی گمرکات در شناسایی محموله و توانایی مدیریت خطر  جهت بهبود این هدف

 تجاران در کتگوری خطرات بلند و جهت تسهیل تجارت و عبور و مرور مسافرین میباشد. 

ود کارایی و موثریت بخش بهب 5.5

  تفتیش بعد از ترخیص اموال
به استفاده ادر را ق یگمرکبعد از ترخیص اموال مبتنی بر مدیریت خطر ادارات تطبیق تفتیش 

این هدف  .مینماید سکتور خصویدر همکاری با موثر از منابع، تطبیق قانون و تسهیل تجارت 

 طریق کاهش طی مراحل در مسیر سرخ و ه تسهیل تجارت ازب ریاست عمومی گمرک را قادر

به منظور بهبود قانون پذیری و تامین اطمینان از هدف قرار دادن واردات با میزان خطر باال 

  . عوارض گمرکی میسازدپرداخت مناسب 

ایجاد فعالیت های مشترک  5.6

مومی عو تفتیشی با ریاست  تنفیذی

 عواید 

میان مقامات گمرک و عواید است. این هدف بهترین جمع آوری موثر عواید نیازمند همکاری 

اید را مشترک عو نفیذیراهکارها را بر اساس مدل های بین المللی ارزیابی می کند تا پالن ت

 عواید ایجاد نماید. عمومی میان ریاست عمومی گمرکات و ریاست 

بهبود فعالیت های  5.7

بخش تحقیقات ریاست 

  تنفیذ قانون

 هتج بررسی نقض قوانین و جرایم در عرصهنیازمند مهارت های خاص  اتتحقیقات در گمرک

. این هدف ریاست عمومی میباشد فریبکاریمبارزه با واردات غیر قانونی و جلوگیری از 

آماده  وتشخیص تخلفات تحقیقات، در عرصه ابزار وتوانایی های مورد نیاز  اگمرکات را ب

 . کردن قضایا برای محاکمه  تجهیز می کند

یکی و  مدهبه میان آتهدیدات امنیتی را بوده که از اثر آن مدیریتی ترانزیت غیرموثر  راهکارهای نزیتراتوانایی بخش ت انکشاف 5.8

اموال در  یتترانز موقعیت بهتر برای.   چنانچه افغانستان از عوامل کاهش عواید گمرکی میباشد

برای حمل و نقل اموال به میان  مثمرمدیریت بناءً ضرورت دیده میشود  تا یک   منطقه بوده،

ت کنترول ترانزیبخش ریاست عمومی گمرکات در  مثمریتموثریت و این هدف جهت  .آیاد

 .میباشد معاصرتکنالوژی  معیاری از طریق تعمیل پروسیجرهاو تطبیق  اموال

قویۀ بخش تنفیذ قانون به ت 5.9

 پالن ملیتطبیق ز منظور حمایت ا

 اد مخدرمبارزه با مو

قاچاق فرامرزی مواد مخدر خطر اعتیاد را افزایش داده و صحت اجتماعی و عامه را در معرض 

 ادارات ذیدخل مهم، ریاست عمومی گمرکات یکی از در جامعۀ افغانیخطر قرار می دهد. 

ریاست حمایۀ   بمنظور. این هدف محسوب میگرددحمایت از پالن ملی مبارزه با مواد مخدر 

لی از طریق تطابق ستراتیژیهای داخپالن ملی مبارزه با مواد مخدر  در تطبیق کات عمومی گمر

 با پالن ملی بوده تا در کل، در منتج سازی تالشهای کشور سهم فعال ایفاء گردد.
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یا گروه   K-9ایجاد واحد  5.10

بمنظور حمایۀ سگ های تعلیمی 

حقیقات غیر گمرکات در اجراء ت

 ریاجبا

یر غ اموال ممنوعه، سگ های تعلیمی نقش مهمی را در جلوگیری از ورود للیبه سویۀ بین الم

ر مدت را د حجم کالن اموالمی کند. سگ های تعلیمی قادر اند تعداد زیاد افراد و  ایفاءقانونی 

ق بررسی افغانستان، تطبی بهوارداتی  اموالکم و به صورت موثر بررسی نماید. بخاطر حجم زیاد 

یک امر ضروری  های غیر جبری به منظور جلوگیری از ورود کاالهای غیر قانونی و ممنوعه

 سگ های بخشالزم برای ایجاد و نگهداری  زیربناء. این هدف خواستار انکشاف میباشد

 تعلیمی در ریاست عمومی گمرکات افغانستان می باشد.

م اایجاد و تطبیق برنامه پی 5.11

 رسانی و آگاهی عامه 

طابق م بارچاالنها، یکی از حقوق آنهاپیام رسانی موثر و برنامه موثر آگاهی عامه به تاجران و 

رنامه بزمینه ساز این هدف  جهت تطبیق مؤثر مقررات میباشد.و طرزالعمل های گمرکی  قانون

ت گمرکی را ررا، تآمین روابط با سکتور خصوصی و تطبیق مقیام رسانیسیستم مؤثر پکه 

 تقویت می بخشد، میباشد.

 

 

 تسهیل تجارت موافقتنامه: تطبیق ششمستراتیژیک  اهدف 
 

مقررات موازنه  وابسته میباشد تا بتوانند بین تسهیل تجارت و تطبیقگمرکی  مسؤلین ارادۀبه توانایی و  در حقیقت یتجارت تتسهیالارایه کردن 

سازمان جهانی  ،بودهی تتجار اموالتسریع حرکت و ترخیص  جهتتعهدات بین المللی خواستار دوحه بین الوزارتی . اعالمیه را ثابت نگهدارند

جمهوری . دواقع میگردمفید  کشور اقتصاد ملیتقویۀ برای تطبیق آن است که  معتقدحمایت می کند و  TFA به شدت از اجرای نیز گمرکات

ساخته و ی ملی ژیاز سترات را جزء بخشیرا این  ،است خویش سرحداتدر  یتجارت تتسهیال ارایهقوی که یکی از متعهدین افغانستان اسالمی 

 . تالش می ورزدتقویت تجارت  وی جهتبرای ترویج همکاری های منطق

را در راتژیک است و مسؤلیتهای ذیل سازمان جهانی گمرکات و سازمان جهانی تجارت، اهداف با توجه به تعهدات افغانستان به عنوان عضو

 :دارا میباشدمختلف عرصه های 

 

 : هدف استراتیژیک 6 جدول

 

 اهداف استراتیژیک   تفصیل هدف استراتیژیک

و طرزالعمل ها در  هاتمام فعالیت  6.1

مطابقت با ضمیمه عمومی کنوانسیون 

اصالح شده کیوتو و تعهدات 

  تسهیل تجارت قرار گیرد موافقتنامۀ

از کشورهای  تسهیل تجارت موافقتنامهبین المللی مبنی بر تسهیل تجارت،  موافقتنامهبه عنوان 

تهعد کننده می خواهد تا طرالعمل ها و قواعد گمرکی را مدرن، ساده و هماهنگ سازند. برای 

تسهیل تجارت، ریاست عمومی گمرکات قصد ملحق شدن به  موافقتنامهمطابقت با شرایط 

بین المللی ارت تجوانسیون اصلی تسهیل تجارت در عرصه کنوانسیون اصالح شده کیوتو که کن

اده سازی سبرای ادارات در زمینۀ  رهنمود واضح. این کنوانسیون داشته میباشدمی باشد، را نیز 

برای مسیر واضح  فراهم خواهد کرد. هدف کنونی یو هماهنگ سازی طرزالعمل های گمرک

  .فراهم میسازاصالح شده کیتو  به کنوانسیونبمنظور الحاق ریاست عمومی گمرکات 
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از  هحمای بمنظورایجاد بنیاد  6.2

سهیل ت موافقتنامه ماده هایتطبیق 

 تجارت 

تسهیل تجارت، تسهیل حمل و نقل، ترخیص و تصفیه عوارض گمرکی  موافقتنامههدف از 

 دوایرت، تسهیل تجار موافقتنامهترانزیتی می باشد. برای مطابقت با مواد  اموالبه شمول  اموال

رفیت یک تیم با ظ ،عیار سازند. هدف کنونیآن  موادباید فعالیت های شان مطابق به  یگمرک

کرد، تا واهد تشکیل خرا بدوش داشته باشد، تسهیل تجارت  موافتنامۀنظارت از تطبیق مواد  که

تجارت  تسهیل موافقتنامۀدر  خویشتعهدات اطمینان بدست آمدن ریاست عمومی گمرکات  به

 . بسپاردکه در اعالمیه ارسالی به سازمان جهانی تجارت تنظیم شده است، 

: دسترسی به معلومات: 1 ماده 6.3

انتشار معلومات تجارتی به شمول 

  انترنیتیمعلومات 

انتشار معلومات تجارتی پیروی از قوانین را مورد تشویق قرار داده و مشارکت جوانب ذیدخل 

خشد، همچنین ارتباط با تاجران، نهادهای حکومتی و سکتور خصوصی را افزایش را تقویت می ب

معلومات و فراهم انتشار مراکز  ایجاد زمینۀمی دهد. این ماده ریاست عمومی گمرک را در 

 آوری محیط شفاف و قابل اعتماد حمایت خواهد کرد. 

سکتور : مشارکت 2ماده  6.4

مشورتی با نهاد : ایجاد خصوصی

  خصوصی سکتور

با تاجران باعث ایجاد اعتماد می شود و عالوه بر آن شفافیت را افزایش داده  همآهنگی و مشوره

می دهد. هدف کنونی از ریاست عمومی گمرکات در راستای ایجاد  انکشافو حکومتداری را 

و  قبل از نافذ شدن قوانین به آنهاحمایت می کند تا  سکتور خصوصیمشورتی با این نهاد 

 مقررات جدید، فرصت ابراز نظر داده شود.

: تصامیم الزامی: 3ماده  6.5

جهت خواستن نظر تصامیم الزامی 

ت ، قیمتاجران در باره طبقه بندی

گذاری و منشاء اموال تطبیق 

 گردد.

سیستم شفافتر و قابل اعتمادتری را برای تاجران ایجاد می کند چنانچه این کار  تصامیم الزامی

 م الزامیتصامیافزایش می دهد.  سرحدات دری را تتجار مراوداتو قابل پیش بینی بودن  اعتماد

به هدف ایجاد یک پروسه شفاف و رسمی صورت می گیرد که در آن صادر کنندگان و وارد 

این مقررات به صورت  اجراآت گمرکی را بدست می آورد.ست، کنندگان بر اساس درخوا

 قانونی باالی مسئول گمرک الزام آور است. 

( از اهمیت برخوردار است. این هدف تصامیم الزامیو به همین دلیل ایجاد و مدیریت مقرره )

قه بتاجران ارسال داشته و در مورد ط بهرا  موضوعریاست عمومی گمرکات را قادر می سازد تا 

 نماید. مطالبه آنهاز قیمت اموال را او  منشاءبندی، 

 

: طلبیاستیناف  راهبرد: 4ماده  6.6

ری را تصامیم ادا طلبیزمینه استیناف 

 ایجاد نمایید 

تن پروسه ملزم به داش گمرکات راتسهیل تجارت  موافقتنامۀکنوانسیون اصالح شده توکیو و 

شفاف و چند مرحله ای می داند، زیرا از این طریق کسی به خاطر تصامیم  طلبیاستیناف 

نمی کند. عالوه بر این پروسه بازنگری به عنوان آخرین را گمرکات، احساس قربانی شدن 

ت بوجود می آورد. این هدف ریاس را اعتماد سکتور خصوصیبه تدریج  طلبیمرحله استیناف 

امکانات شفاف و واضح که از طریق آن تاجران می عمومی گمرکات را در راستای ایجاد 

 قرار دهند، مورد حمایت قرار می دهد.  طلبیتوانند تصامیم اداری را مورد استیناف 

 و عوارض فیسها: 6ماده  7.6

 و گمرکی: ایجاد دیسیپلین که فیسها

بر واردات و  گمرکی عوارض

 . دصادرات را منظم ساز

اعضای سازمان جهانی تجارت را ملزم به انتشار معلومات  ،تسهیل تجارت موافقتنامۀاین ماده 

گمرکی باالی صادرات و واردات و تجدید نظر روی آن به شکل  و عوارض فیسهادرباره 

و  فیسها تجدید نظر رویمی داند. این هدف  دورانی جهت کاهش تنوع و چند رنگی آن

 مه تسهیل تجارت تحت حمایت قرار می دهد. توافقنا 6را در مطابقت به ماده گمرکی عوارض 
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طی مراحل  : ترخیص و7ماده  6.8

و سازی : ساده گمرکی اموال

پروسه های  کردنهماهنگ 

در مطابقت به معیارهای بین  گمرکی

 المللی 

ناد اس تسلیمیمی داند که  راهکارماده مذکور اعضای سازمان جهانی تجارت را ملزم به ایجاد 

نیز  یچنین اسناد را به صورت الکترونیککه تسلیمی  اجازه دهد اموالواردات را قبل از رسیدن 

از قبیل مدیریت خطرات و  معاصراز میتودهای  روی استفاده. این ماده در آن شامل میباشد

ن طی همآهنگ نمودساده سازی و  ،. این هدفمی نمایدنیز تاکید  بعد از ترخیص اموالتفتیش 

ل طی مراحوقت  اختصار بمنظور تسهیل تجارت موافقتنامه 7را مطابق به ماده مراحل گمرکی 

 اسناد مورد حمایت قرار خواهد داد. 

: هماهنگی نهادهای 8ماده  6.9

و : همکاری مستقر در سرحدات

مختلف  اداراتمیان همآهنگی 

 را افزایش دهید.  سرحدی

جهت  و باید با یکدیگر همکاری نمایند سرحدیمطابق به این ماده تمام مسئولین و نهادهای 

تسهیل تجارت تعدیل نمایند.  به این منظور و به هدفنیز را طرزالعمل ها  سرحدات،کنترول 

یکسان  ،ساعات کاری ،چنین همکاری ها و هماهنگی های شامل یکسان کردن روزهای کاری

کنترول مشترک و  کاری،شریک ساختن امکانات  ،رسمی اجراآتا و ساختن طرزالعمل ه

ا در ر عمومی گمرکات . این هدف ریاستلی مشترک میشودکنتروهای ایجاد یک پوسته 

 . می کندکمک  در سرحداتتاسیس هماهنگی های مناسب 

پروسۀ : تسهیل 9ماده  6.10

ی طبرای اموال نا گمرکی کنترول 

  مراحل شده

در  امکان و حد عملی؛این ماده اعضای سازمان جهانی تجارت را موظف می سازد تا حد 

مرک وارداتی شان در یک گ اموال و صورتی که تاجران شرایط تعیین شده قانونی را دارا باشند

ه کدیگر را به  گمرک  اموال شان، به آنان اجازه داده شود تا باشدنشده  تشریح و طی مراحل

ده که در این ما اموالوجود دارد، انتقال دهند. نوعیت انتقال  تشریحن ترخیص و آنجا امکا در

به آن ارجاع داده شده است، می تواند منحیث طرزالعمل ترانزیت ملی دسته بندی شود که به 

 است. این هدف ریاست گردیدهکنوانسیون کیوتو تنظیم  Eصورت گسترده در ضمیمه خاص 

نده که تآمین کن کرد تا یک پروسه ترانزیت ملی مناسب عمومی گمرکات را کمک خواهد

 .ایجاد نماید منافع کشور باشد،

تنظیم و همآهنگ : 10ماده  6.11

واردات، ساختن پروسه های 

 صادرات و ترانزیت 

ترانزیتی، صادرات و واردات و اسناد  پروسه هایرا ملزم به بازنگری تمام  اتاین ماده گمرک

 صاراختمورد نیاز نیز  پروسه هایمورد نیاز می سازد تا پروسه های مذکور تسهیل گردیده و 

یابد. مطابق به ماده کنونی اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم اند تا اطمینان دهند که این 

ت شوند. این هدف ریاس زود ترین فرصت ممکن و با کیفیت کافی انجام می ها به پروسه

صادارت و ترانزیت جهت بهبود  ،مربوط به واردات پروسه هایعمومی گمرک را در بازنگری 

کیفیت و کاهش وظایف بروکراسی )دیوان ساالری( یاری خواهد کرد تا راهکارهای بدیل 

 . نماید، جایگزین میباشدکه تامین کننده مقررات 

 ی: تسهیل پروسه ها11ماده  6.12

 ترانزیتی

 موالااین ماده تصریح می دارد که مقررات و یا پروسه های رسمی که در ارتباط به ترانزیت 

و  صارفم ،باید از میان برداشته شده و یا کاهش یابد، در صورتیکه ضروری نباشد وجود دارد

ترانزیت، ترانسپورت و امور اداری و یا خدماتی که  موردنیز باید صرف در  گمرکی عوارض

رایه می گردد، تعلق گیرد. این ماده ریاست عمومی گمرکات را کمک می کند تا طرزالعمل ا

های حال حاضر در امور ترانزیتی را بازنگری نموده و کنترول کند و تمام محدودیت های 

بیش از حد ساختاری را از میان بردارد تا ترانزیت کاالها تسهیل  مصارفوابسته به رویه و 
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 گردد. 

گمرک  همکاری: 12ده ما 6.13

همکاری میان  که ها: ستراتیژی

های کشورهای شریک گمرک

  تجارتی ایجاد گردد.

ت باید معلوما تجارتاین ماده شرایطی را بیان می دارد که بر اساس آن اعضای سازمان جهانی 

را جهت تامین کنترول موثر گمرکات شریک سازند. ماده متذکره به اعضای سازمان جهانی 

موازین قانونی ایجاد نمایند که شامل  معلومات گمرکیاجازه می دهد تا در زمینه تبادل تجارت 

و یا شریک ساختن معلومات گمرکی به شمول  معلوماتامضای تفاهمنامه برای شریک ساختن 

می گردد. هدف کنونی ریاست عمومی گمرکات را در زمینه  قبل از رسیدن محموله، معلومات

ی جهت تامین مدیریت بهتر گمرک و کاهش تشریک ساختن معلومات با شرکای عمده تجار

 تجارت غیر قانونی کمک خواهد کرد. 

ایجاد چارچوب و یا نهاد  6.14

تطبیق کننده برنامۀ )تجاران معتمد( 

 در افغانستان

با ریاست عمومی گمرکات در زمینۀ تطبیق قانون همکاری می کند. زیر برنامۀ )تجاران معتمد( 

امتیازات اضافی را به دست خواهد آورد.  چتر این پروگرام، تجاران تطبیق کننده مقررات گمرکی

این هدف به مقصد انکشاف و تطبیق برنامۀ )تجاران معتمد( که با شرکای تجارتی دیگر همآهنگ 

 بوده، میباشد.

تطبیق چارچوب و د ایجا 6.15

 برنامه متصدی با صالحیت اقتصادی

(AEO)  در افغانستان 

ارایه تسهیالت تجارتی از سوی بر مبنای   (AEO)مفهوم متصدی با صالحیت اقتصادی

توسط سازمان جهانی گمرک معرفی شده است. تاجرانی که به صورت ، با تجار گمرکات

ت کار امنیاهداف رایج  داوطلبانه جهت تامینگسترده شرایط زیادی را دارا هستند، به صورت 

 وینجیر. این برنامه به هدف افزایش امنیت زبیشتر میباشندمستحق لذت بردن از فواید ؛ می کنند

بین المللی توزیع و تسهیل تجارت مشروع راه اندازی می شود. هدف کنونی خواستار ایجاد و 

تطبیق یک برنامه متصدی با صالحیت اقتصادی برای افغانستان است که مبتنی بر معیارهای 

 ی قرار داشته باشد.تپذیرفته شده بین المللی و در مطابقت با چارچوب شرکای تجار

 تیاو پالن تجهیز ایجاد زیربنا 6.16

پیشرفته و جهت حمایت از مدل 

 کاتعملیاتی گمر

 را کاهش داده و بی مورد، سرمایه گذاری ییک زیربنای واحد و مستحکم و پالن تجهیزات

پیش  بهاستراتیژیک  و اهداف  هامندیاطمینان می دهد که تمام تدارکات در مطابقت با نیاز

 یکمک می کند تا یک زیربنا و پالن تجهیزاتاین هدف ریاست عمومی گمرکات را . میرود

  تهیه نمایدپالن استراتیژیک  جهت حمایت از مدل پیشرفته گمرکی مطابق با 

ایجاد پالن حمایت از  6.17

حکومت در قبال  ملیاستراتیژی 

 رشد صادرات 

شتغال ا، زمینه های صادرات در افغانستان نقش مهم را بازی می نماید که بر میزان رشد اقتصادی

ه های صادرات شامل پروس در قبالنیز تاثیر گذار است. موانع موجود  مصارفاتو بیالنس  زایی

 رکیموافقتنامه های گمغیر موثر گمرکی است که منجر به افزایش هزینه تجارت می گردد و 

. هدف کنونی پروسه ها و طرزالعمل ها را در گیردبا شرکای تجارتی نیز تحت تاثیر قرار می 

 . میکندردیف قرار داده و از استراتیژی حکومت در قبال رشد صادرات حمایت  یک
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 نتیجه گیری 

 گمرکات مومیع ریاست برای را چارچوبی باشد، می نیز  استراتیژیک پالن موضوع که فعلی تفصیلی و جامع کاری برنامه

 دافاه و عملکرد ارزیابی. کرد خواهد رهبری آینده سال پنج طی را گمرکی اصالحات آن طریق از که است ساخته مهیا

 پالن پیشرفت میزان تا سازد می قادر را گمرکات عمومی ریاست که کند می فراهم را واضح مراحل پالن، در شده تعیین

 . دهد قرار ارزیابی مورد آینده سالهای طی را کنونی

 
ایجاد پالن های عملیاتی جهت حمایت از تطبیق پالن استراتیژیک  در مرحله بعدی پالن گذاری پر اهمیت خواهد بود 

و  حمایت تمویل کنندگان همچنانریاست عمومی گمرکات متعهد است تا به اهداف تعیین شده در این پالن دست یابد، 

ریاست عمومی گمرکات را قادر به تطبیق پالن حاضر  ی روند وتاثیرگذار به شمار  معوامل مهم از همکاری های تخنیکی 

 خواهد ساخت.

 

و سایر تمویل کنندگان و  اتچون سازمان جهانی گمرکهمما از مساعدت ها و حمایت ارگان های بین المللی، نهادهایی 

اصل شد،  خواهد دایرهر سال  که یک بار در همکاران از صمیم قلب تشکر و قدرانی می نماییم. کنفرانس تمویل کنندگان

 داده شود که کمک های دریافتی در مطابقت به اولویت های پالن ستراتیژیک قرار دارند.  اطمینانهدف آن این میباشد تا



 

 

 ت اجراآ ی: شاخص ها1ضمیمه 
  زیربناها و ها پروسه اداره، سازی مدرن طریق از اداری موثریت بهبود: اول استراتیژیک هدف اجراآت و فعالیتها شاخص: 1جدول

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

های  پالن ایجاد 1.1 

عملیاتی بر ای ریاست 

 ها بر اساس پالن

 ستراتیژیک ا

حمایت از هر مدیریت از 

طریق تطبیق پالن 

استراتیژیک  توسط ایجاد 

پالن های تاکتیکی و 

عملیاتی. این پالن ها 

وظایف، مسئولیت ها و 

تاریخ انفاذ را به صورت 

تفصیلی بیان خواهند کرد 

که از ایجاد راهکارهای 

 ارزیابی فعالیتهای فردی نیز

 حمایت خواهد کرد. 

آموزشی و  اجرای برنامه های مداوم

فراهم نمودن زمینه های انکشاف 

ظرفیتها در مورد پالن گذاری 

استراتیژیک، عصری سازی مدیریت 

پروژه و مدیریت متغییر در سایر 

عرصه ها توسط رهبری و مدیریت 

 ریاست عمومی گمرکات 

رهبری ریاست عمومی 

گمرکات و تیم مدیریتی 

پالن استراتیژیک  را به 

 ،صورت موثر تطبیق نموده

پروژه نوسازی را مدیریت 

و مدیریت تغییرات را به 

 صورت موثر انجام نموده. 

سازمان جهانی 

 گمرک

ریاست عمومی 

گمرکات برای عصری 

سازی پروژه نیازمند 

همکاری تخنیکی 

 میباشد. 

X      

حمایت 

و 

 انکشاف

جلسات پالن گذاری را با تمام رؤسا 

و مسؤلین و واحدهای کلیدی ریاست 

گمرکات در هر سال مالی عمومی 

دایر کنید. پالنهای تطبیقی باید به 

اهداف استراتژیک، وظایف، منابع 

مورد نیاز، تاریخ، خطرات، چالش ها، 

تهدیدات و فرصت ها بستگی داشته 

 باشد.

جلسات پالن گذاری با 

تمام رؤسا و واحدهای 

کلیدی ریاست عمومی 

گمرکات قبل از سه ماهه 

آخر سال مالی دایر 

 گردیده است.

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

پالن گذاری بطور غیر 

رسمی بوده و ساالنه 

 انجام نمی شود.
X X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

پالن های تطبیقی را در آغاز هر سال 

 مالی برای ریاستها ایجاد گردد. 

پالن عملیاتی ساالنه برای 

هر بخش در داخل ریاست 

میان عمومی گمرکات به 

 آماده است.

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

پالن های تطبیقی ساالنه 

بر اساس پالن 

استراتیژیک  ترتیب 

 نشده است. 

X X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

تکثیر و رسیدن پالن ها برای سایر 

کارمندان و مدیریتها جهت شناسایی 

منابع برای حمایت از تطبیق ساالنه 

 پالن ها. 

برای سایر پالن ها 

کارمندان جهت شناسایی 

منابع برای حمایت از تطبیق 

پالن تطبقی تکثیر شده 

 است

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

فعالیت ها غیر منظم بوده 

و در اختیار کارمندان 

 قرار نگرفته است. 
X X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

ایجاد نقش ها و مسئولیت های کاری 

جدید برای تیم پالن گذاری تا آنان 

را در راستای رفع نیازهای پالن 

گذاری ریاست عمومی گمرکات 

 توانایی بخشد. 

تیم پالن گذاری با توجه به 

شرایط وظیفه جدید که 

مسئولیت ها و نقش خود را 

به صورت کامل ایفا 

کردند، استخدام گردیده 

 است.

عمومی ریاست 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

استخدام تیم پالن 

گذاری فعلی بر اساس 

شایستگی صورت 

 نگرفته است. 

X X     

حمایت 

و 

 انکشاف

انکشاف ظرفیت پالن گذاری ریاست 

عمومی گمرکات از طریق بررسی 

ظرفیت فعلی و اصالح ساختار 

 تشکیالتی. 

تشکیل تایید شده که 

ساختار تیم پالن گذاری 

ادغام شده باشد و در آن 

یک تیم پالن گذاری توانا 

و شایسته ایجاد شده باشد، 

 تطبیق گردیده

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

یک تیم پالن گذاری 

موجود است اما به حد 

کافی توانایی مدیریت 

پروژه های کالن و 

 پیچیده را ندارد. 

X X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

جهانی ایجاد بنچمارک سازمان 

گمرکات تا تطبیق این پالن را نظارت 

 نماید

بنچمارک سازمان جهانی 

گمرکات به اساس 

موافقتنامۀ تسهیالت 

ریاست عمومی 

گمرکا/ سازمان 

 جهانی گمرکات

بنچمارک سازمان 

جهانی گمرکات برای 

ریاست عمومی 
X     

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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تجارت ایجاد گردیده 

 است

گمرکات در این زمینه 

 ایجاد نگردیده است.

  

شاخص های کارکرد فردی را ایجاد 

نمایید تا میزان بازدهی مورد توقع و 

پارامترها برای آسانی نظارت از 

 پیشرفت تطبیق پالن تنظیم شود. 

 هایشاخص کارکرد

مرتبط به ارایه پالن 

تخصیص داده شده به منابع 

و مسئولیت های تطبیق 

 پالن 

ریاست عمومی 

 گمرکات

شاخص های عملکرد بر 

اساس اهداف صندوق 

بین المللی پول و وزارت 

مالیه تعیین شده و ربطی 

به تطبیق پالن 

استراتیژیک  ندارد. 

شاخص ها در سطح 

دیپارتمنت ها قرار دارد 

و به افراد ارتباط نمی 

 گیرد. 

 X X X X حمایت 

و 

 انکشاف

واحد مدیریت  1.2 

پروژه را ایجاد نمایید تا 

اصالحات گمرکی و 

تطبیق پالن را مدیریت 

 نماید. 

م مدیریت پروژه به تی

صورت مستقیم به رئیس 

عمومی گمرکات گزارش 

می دهد تا از تطبیق این 

پالن و پالن اصالحات 

حمایت صورت گیرد. تیم 

پالنگذاری تطبیقی در 

مطابقت با معیار های تعیین 

شده برای مدیریت پروژه 

نیازهای ریاست عمومی گمرکات 

برای ارتقای توانایی مدیریت پروژه، 

مدیریت پروسه عصری سازی و 

 تشخیص گردد.  تطبیق پالن هذا 

تحلیل جامع نیازها  برای 

توانایی مدیریت پروژه 

اصالحات گمرکات 

 صورت گرفته است. 

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

این عملیه به صورت 

مستقل انجام نشده است. 

بنا براین تحلیل 

نیازمندیهای مدیریت 

پروژه با در نظرداشت 

مطابق روحیه و وضعیت 

کنونی گمرکات وجود 

 ندارند. 

 X    

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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ایجاد خواهد شد. تیم از 

پروژه های داخلی و بیرونی 

نظارت خواهد کرد تا از 

مطابقت و همکاری در 

داخل ریاست عمومی 

گمرکات اطمینان حاصل 

 گردد. 

نیازمندی های جدید را در تشکیل 

جابجا گردد و در آن اشخاص 

مسلکی مقرر گردد تا برنامه های 

اصالحی ریاست عمومی گمرکات را 

مدیریت نمایند و با هر ریاست همکار 

 واقع گردد. 

تیم کامل کاری مدیریت 

پروژه که مدیریت و ارایه 

برنامه های اصالح گمرک 

را مطابق به اصول مدیریت 

کرد، ایجاد گردیده  خواهد

 است

ریاست عمومی 

 گمرکات 

این فعالیت به صورت 

مشخص انجام نشده 

است. بنا بر این، تیم 

پروژه در تشکیل باید 

مورد بازنگری قرار 

گیرد تا مطابق به 

نیازمندیهای پالن 

استراتیژیک  عمل 

 گردد. 

 X    

حمایت 

و 

 انکشاف

ظرفیت تیم مدیریت پروژه را با 

مهارت های الزم مطابق خواستهای 

پروسه عصری سازی گمرکات، 

کنوانسیون اصالح شده کیوتو و 

توافقنامه تسهیل تجارت انکشاف 

 دهید. 

تیم توانمند در داخل 

ریاست عمومی گمرکات 

جهت حمایت از تطبیق 

موفقانه برنامه های 

اصالحی گمرکات ایجاد 

 گردیده است. 

ریاست عمومی 

گمرکات / 

سازمان جهانی 

 گمرک

این فعالیت به صورت 

مستقل و طور مشخص 

انجام نشده است، بنا 

براین توانایی تطبیق 

پروژه های عصری 

سازی با توجه به 

کنوانسیون کیوتو و 

موافقتنامۀ تسهیل 

تجارت باید ایجاد 

 گردد. 

 X    

حمایت 

و 

 انکشاف

چارچوب ثبات پروژه را بر اساس 

ارزیابی پروژه های گذشته و 

سپارشات مربوط  به پروسه پالن 

 گذاری عملی، ایجاد نمایید. 

چارچوب پایدار پروژه 

همآهنگ شده انکشاف 

 یافته است.

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

ثبات پروژه در 

چارچوب فعلی 

 پالنگذاری شامل نیست. 

 X X   

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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تمام پروژه ها و فعالیت ها را با تیم 

مدیریت پروژه هماهنگ سازید و 

برنامه های غیر مؤثر او اضافی که با 

مقررات یکسان نیست، را از میان 

 بردارید. 

تمام پروژه های داخل 

ریاست عمومی گمرکات 

که تطبیق کننده پالن ها 

بوده و  مغایر با پالن جدید 

از  باشنداستراتیژیک  می 

 میان برداشته شده است.

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

پروژه های داخلی و 

بیرونی ازهم پاشیده بوده 

و با ماستر پالن 

 همآهنگ نمیباشد. 

 X X X  

حمایت 

و 

 انکشاف

مسیر کاری پروژه را مشخص و پالن 

های تطبیقی برای هر فعالیت را در 

 داخل پالن استراتیژیک  ایجاد نمایید. 

مسیر کاری پروژه و پالن 

تطبیقی هر مسئولیت 

استراتیژیک ایجاد گردیده 

 است. 

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

پروژه ها به تیت و فرق 

بوده و مسیر کاری آن 

مطابق به محور پروژه 

 اصلی آن نمی باشد.

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

کمیته رهبری پروژه ها را ایجاد نمایید 

تا جلسات را مدیرت و مشارکت 

جوانب ذیدخل را نیز همآهنگ و 

 تشویق نماید. 

کمیته رهبری با کارکرد 

کامل، به نمایندگی از 

اشخاص مختلف ذیدخل 

ادارات دیگر حکومتی 

از پیشرفت جهت نظارت 

تطبیق پالن ایجاد گردیده 

 است.

ریاست عمومی 

 گمرکات

چنین کمیته رهبری 

 وجود ندارد. 
 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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پالن منظم  1.3  

مدیریت تغییر جهت 

حمایت از تطبیق پالن 

استراتیژیک  ایجاد 

 نمایید

یک ستراتیژی ارتباطات و 

مدیریت تغییر ایجاد و 

تطبیق گردد تا ذهنیت عامه 

در برابر ریاست عمومی 

گمرکات روشن شود و 

این پیام اصالحات به عامه 

مردم انتقال شود. پیام 

تغییرات جدید باعث 

میشود تا حمایت از 

تغییرات مورد نیاز جهت 

دستیابی به اهداف 

 استراتیژیک  جلب گردد. 

ه مدیریت تغییر کو روابط عامه  بخش

تآثیرات و نتایج تغیرات و اصالحات 

را به سویۀ داخلی و بیرونی منعکس و 

با کارمندان و سکتور خصوصی 

همآهنگی الزم نماید، ایجاد گردد. 

بخش مذکور باید پروسه تغییرات را 

طوری رهبری نماید که ارتباطات 

واضح، منظم و مؤثر را با کارمندان و 

 تاجران نگهدارد. 

ش مؤثر تآمین روابط بخ

که کارمندان و تاجران را 

در مورد پروسه اصالحات 

در داخل گمرکات مطلع 

 سازد، فعال گردیده است

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

روابط عامۀ فعلی و 

فعالیت های آن نظر به 

اصول مدیریت تغییر و 

تآمین روابط محدود 

بوده و حامی تطبیق پالن 

 ستراتیژیک نمیباشد.

X X    

حمایت 

و 

 انکشاف

پروژه های قبلی و اندوخته ها از آن 

ارزیابی نمایید،  مدیریت تغییر و پالن 

بر قراری ارتباطات را جهت ثبات 

هرچه بیشتر پروژه ها در آینده 

 انکشاف دهید. 

دیتابیس درس های یاد 

گرفته شده از نواقص و 

فعالیت ها  جهت 

جلوگیری از تکرار آن در 

های آینده، تهیه پروژه 

 گردیده است.

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

درس و ناکامی های در 

رابطه به پروژه ها 

مشخص شده اند اما در 

یک دیتابیس توحید 

نشده است تا پروژه های 

انکشافی را در آینده 

 حمایت نماید. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

جهت تعیین ساحات که نیازمند 

انکشاف هستند سروی نظر سنجی 

داخلی و بیرونی را انجام دهید تا افکار 

عمومی و انتقادات در باره تطبیق 

تغییرات بدست آید و آنرا به تیم 

 پروژه ارایه دهید. 

تحلیل سروی و نظر سنجی 

جهت تعیین مسایل و 

ساحات دارای مشکالت 

جهت انکشاف پروسه 

النها صورت تطبیق پ

 گرفته. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

سروی های مقطعی اجرا 

شده اند اما هیچگونه 

سروی رسمی و نظر 

سنجی با اتخاذ اقدامات 

 عملی انجام نشده است. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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برای حمایۀ از   1.4

تطبیق مؤثر پالن 

ستراتیژیک پالن 

 نظارت و ارزیابی 

 فعالیتهای ایجاد نمایید. 

یک سیستم نظارت و 

ارزیابی را ایجاد نمایید تا 

در باره چگونگی پیشرفت 

تطبیق پالن معلومات جمع 

 آوری گردد. تیم پالن 

گذرای استراتیژیک  تعیین 

می کند که کدام معیارها 

برای اهداف استراتیژی 

کوتاه مدت و بلند مدت 

مفید می باشد. تمام معیارها 

به سطح کارمندان تکثیر 

سطح فعالیت  میشود تا

)کارمندان( به راحتی 

 مشخص گردد. 

روش های مؤثر را برای مدیریت 

فعالیتها جهت حمایت از تطبیق پالن 

 استراتژیک تعیین کنید.

گزارش در باره بهترین 

 شیوه مدیریت فعالیتها. 

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

 ارزیابی فعالیتها به شکل

بهتر و هدفمند در 

ریاست عمومی 

گمرکات عملی 

 نگردیده است. 

 X    

حمایت 

و 

 انکشاف

یک سیستم مناسب مدیریت عملکرد 

را برای ریاست عمومی گمرکات 

ایجاد نمایید. اهداف کوتاه مدت، 

میان مدت و طوالنی مدت را به 

صورت واضح و تفصیلی تعیین 

نمایید. اهداف کارمندان باید در 

مطابقت با اهداف استراتیژیک  

ریاست عمومی گمرکات قرار داشته 

 باشند. 

ا هسیستم مدیریت فعالیت

ایجاد، ارزیابی و تایید شده 

 است. 

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

 سیستم مدیریت فعالیتها

به سطح ریاست عمومی 

 گمرکات وجود ندارد. 

 X X   

حمایت 

و 

 انکشاف

سیستم های اصالح شده فعالیتها را 

تطبیق و آموزش های عملی را دایر 

نمایید تا از تطبیق درست استراتیژی 

 اطمینان حاصل شود. 

یک سیستم مدیریت 

 . فعالیتها تطبیق و عملی شده

ریاست عمومی 

 گمرکات

سیستم فعلی مدیریت 

فعالیتها به سطح 

دیپارتمنت قرار دارد و 

تنها بر اهداف صندوق 

بین المللی پول و وزارت 

 مالیه تمرکز دارد. 

  X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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میکانیزم نظارتی و گزارش دهی 

اتوماتیک را ایجاد نمایید. تا پیشرفت 

تطبیق پالن استراتیژیک  را همآهنگ 

 نماید. 

میکانیزم نظارتی و گزارش 

دهی اتوماتیک که 

معلومات مربوط به 

  پیشرفت پالن استراتیژیک

را فراهم ساخته و گزارش 

 دهد. 

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

میکانیزم اتوماتیک 

جهت نظارت و گزارش 

دهی از تطبیق پالن ها 

 وجود ندارد. 

 X X    

حمایت 

و 

 انکشاف

مودل عملیاتی   1.5

پیشرفته گمرکی را 

ایجاد نمایید تا موثریت 

فعالیت ریاست عمومی 

گمرکات را افزایش 

 دهد. 

یک مدل عملیاتی پیشرفته 

گمرکی را برای ریاست 

عمومی گمرکات ایجاد 

نمایید که با کنوانسیون 

کیوتو، چارچوب 

( SAFEمعیارهای سِیف )

و تعهدات موافقتنامه 

 انی وتسهیل تجارت همخو

اصل موثریت و 

تاثیرگذاری را داشته باشد. 

این مدل همچنان نشان 

دهنده شفافیت گمرکهای 

محصولی، سرحدی و بنادر 

 میگردد.  

مدل عملیاتی فعلی را ارزیابی نموده، 

فرصت ها مدرن، معیاری و معاصر را 

 مشخص سازید. 

یک گزارش ارزیابی در 

مورد مدل عملیاتی فعلی با 

ص انجام پیشنهادات مشخ

و به ریاست عمومی 

 گمرکات تقدیم گردیده

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

مدل عملیاتی واضح و 

مستند برای گمرکات  

 موجود نمیباشد.

 X X    

حمایت 

و 

 انکشاف

ابزارها و امکانات مختلف سازمان 

جهانی گمرکات را جهت معیاری 

سازی مودل عملیاتی فعلی در ریاست 

 عمومی گمرکات تطبیق نمایید. 

یک مدل تقویت شده 

ریاست عمومی گمرکات 

که مطابق به توافقنامه 

تسهیل تجارت، ابزار 

سازمان جهانی گمرکات، 

رهنمودها و اسناد قرار 

داشته و اجراآت گمرکی 

 را تسهیل می سازد. 

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

مدل عملیاتی مطابق 

معیار های سازمانهای 

جهانی گمرکات و 

بی نشده تجارت ارزیا

 است. 

 X X X   

حمایت 

و 

 انکشاف

طرح پیشنهادی مناسب جهت تجدید 

مودل عملیاتی گمرکات تهیه، از 

جانب جوانب ذیدخل تایید و 

تصویب آن از سوی کابینه اخذ 

 گردد. 

مدل عملیاتی تآیید شده 

توسط جوانب ذیدخل و 

تصویب شده توسط کابینه 

 موجود میباشد. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

یک مدل عملیاتی 

 پیشرفته تا کنون طراحی

 نشده است. 

 X X    

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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تمام پالن ها را به مقصد حمایت از 

 مدل عملیاتی اصالح شده قرار دهید. 

تمام پالن های عملیاتی در 

مطابقت با نیازمندی ها 

ایجاد شده و جهت حمایت 

از تطبیق مدل عملیاتی 

 اصالح شده. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالن ها جهت ایجاد 

پالن های عملیاتی که با 

پالن استراتیژیک  جدید 

و مدل عملیاتی گمرک 

مطابقت داشته باشند، در 

 حال اجرا است. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

تجدید نظر روی   1.6

پروسه های تجارتی 

جهت حمایت از مدل 

پیشرفته عملیات 

 گمرکی 

تجدید نظر پروسه ها جهت 

حمایت از مدل پیشرفته 

عملیاتی ریاست عمومی 

گمرکات. این امر تصویر 

واضح و تفصیلی را از 

پروسه های فعلی، ارایه می 

دهد تا مراحل مورد نیاز 

برای تجدید نظر انتخاب و 

 اولویت بندی شوند. 

یک تیم چند رشته ای ایجاد نماید تا 

زنگری پروسه های فعلی را مورد با

قرار دهد، بطور مثال معافیت، 

اجراآت در سرحد، مدیرت خطرات، 

تفتیش بعد از ترخیص اموال، 

 ... Manifestاستخبارات، کنترول 

تیم ماهر با ظرفیت اجرای  

تحلیل پروسه ها ایجاد 

 گردیده است. 

ریاست عمومی 

گمرکات/سازمان 

 جهانی گمرک

چنین توانایی داخلی 

برای تحلیل پروسه ها 

 وجود ندارد. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

اجراء تحلیل پروسه ها و ارایه طرح 

پروسه های مجدد اصلی گمرکی؛ که 

نیازمندی های موافقتنامه تسهیل 

تجارت را رفع و در مطابقت به ابزار 

سازمان جهانی گمرک، رهنمودها و 

اسناد جهت تسهیل عملیات های 

 گمرکی قرار داشته باشد. 

پروسه های طرح شده برای 

 مدل اصالح شده عملیاتی

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

تحلیل پروسه ها به سطح 

گمرکات که با 

معیارهای سازمان جهانی 

گمرکات و سازمان 

جهانی تجارت و شرایط 

آنها صورت گرفته باشد 

 موجود نمیباشد. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

تایید جوانب ذیدخل پیرامون پروسه 

های گمرکی جدید و اصالح شده 

 بدست آورید و امضا نمایید. 

پروسه های جدید تایید و 

 امضا شده اند. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

انکشاف کتالک پروسه 

های معاصر در پالن 

استراتیژیک  جدید 

 شامل گریده است. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

تمام پروسه ها بمنظور حمایت از 

تطبیق مدل جدید عملیاتی در 

 گمرکات تطبیق نمایید. 

تمام پروسه ها مجدداً 

طراحی و جهت حمایت از 

مدل جدید عملیاتی تطبیق 

 شده اند.  

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

تطبیق پروسه های جدید 

در پالن استراتیژیک  

 جدید شامل است. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

جهت حمایت از   1.7

مدل عملیاتی پیشرفته؛ 

قوانین، مقررات، پالیسی 

ها و طرزالعمل ها را 

 تعدیل نمایید. 

نتیجه این خواهد بود که 

یک راهکار متمرکز جهت 

تعدیل قوانین، مقررات، 

پالیسی ها و طرزالعمل های 

مورد ضرورت بوجود می 

 آید تا بتواند مدل پیشرفته و

پروسه های طراحی شده 

 مججد را حمایت نماید. 

تیم چند رشته ای جهت تحلیل 

تغییرات مورد نیاز در قوانین، 

طرزالعمل ها مقررات، پالیسی ها و 

تشکیل گردد که از مدل پیشرفته 

عملیاتی برای گمرک و پروسه های 

 مجدد حمایت کند. 

تحلیل توسط یک تیم با 

منابع بشری ماهر تکمیل 

گردیده؛ این تیم قوانین، 

مقررات، پالیسی ها، و طرز 

العمل های مورد نیاز برای 

حمایت از مدل جدید 

عملیاتی و پروسه های 

طراحی شده جدید را 

بمنظور تعدیل معرفی 

 نموده اند. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

یک بخش تقنین وجود 

عمومی دارد اما ریاست 

گمرکات تیم مسلکی را 

برای بازنگری قوانین، 

مقررات، پالسی ها و 

طرزالعمل ها را در 

 اختیار ندارد. 

X X     

حمایت 

و 

 انکشاف

تیم را جهت تعدیل قوانین، مقررات، 

پالیسی ها و طرزالعمل ها بمنظور 

حمایت از مدل پیشرفته عملیاتی 

 تشکیل گردد. 

تیم ایجاد شده با داشتن 

کارمندان متخصص 

ظرفیت داشته میباشد تا 

قوانین، مقررات، پالسی ها 

و طرزالعمل ها را تجدید 

 نمایند. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

ریاست عمومی 

گمرکات از مهارت و 

توانایی کافی جهت 

تعدیل قوانین، مقررات، 

پالیسی ها و طرزالعمل 

 ها برخوردار نیست. 

 X     

ت حمای

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
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قوانین، مقررات، پالیسی ها و 

طرزالعمل ها را مورد تایید و امضای 

 اشخاص ذیدخل قرار دهید. 

قوانین، مقررات و 

طرزالعمل های تصویب 

شده از جانب اطراف 

 ذیدخل و مقامات قانونی. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

تایید قوانین، مقررات، 

پالیسی ها و طرزالعمل 

های اصالح شده در 

پالن استراتیژیک  جدید 

 شامل گردیده است. 

 X X X   

حمایت 

و 

 انکشاف

خلی را ساختار دا  1.8

بازنگری نموده تا در 

ۀ تطبیق پالن زمین

استراتیژیک  و مدل 

پیشرفته عملیاتی حامی 

 واقع گردد. 

طرح که به طور 

سیستماتیک نیازهای منابع 

را در طول دوره 

پالنگذاری که تحقق پالن 

استراتژیک را با تمرکز بر 

ضروریات بازسازی مدرن 

مودل عملیاتی گمرکی 

مانند ایجاد ریاست اتومات 

سازی گمرکی، همآهنگی 

بنادر و بهبود استقاللیت و 

 …غیره را تآمین نمایند

تیم دارای مهارت های گمرکی 

جهت بازنگری و طراحی مجدد 

 ساختار داخلی اداره را تشکیل دهید. 

تیم دارای مهارت های   

بازنگری ساختار اداره 

 تعیین شده. 

ریاست عمومی 

گمرکات/سازمان 

 جهانی گمرکات

ریاست از مهارت کافی 

و توانایی بازنگری و 

طراحی ساختار داخلی 

 برخوردار نیست. 

 X     

حمایت 

و 

 انکشاف

ساختار داخلی را بازنگری نموده و 

دید واضح پیرامون وضعیت فعلی 

وظایف، عناوین بستها و موقعیت آن 

 در اداره ارایه نمایید.

تصویر کلی از وظایف، 

عناوین، موقیت کارمندان 

 در داخل اداره. 

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده

تشکیل موجود است اما 

به درستی انعکاس 

دهنده تمام وظایف و یا 

اشخاص در بستهای 

 مورد ضرورت نمیباشد. 

 X X    

حمایت 

و 

 انکشاف

تحلیل جامع جهت شناسایی 

ضروریات ساختاری در راستای 

حمایت از مدل پیشرفته عملیاتی 

 گمرکات انجام دهید. 

تحلیل و گزارش از ساختار 

اداره که باید پروسه های 

جدید را تحت حمایت 

قرار داده و مدل عملیاتی 

 جدید را تسهیل سازد. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

ایجاد ساختار جدید 

مورد ضرورت اداره که 

حمایت از تطبیق پالن 

استراتیژیک  و مدل 

عملیاتی جدید میباشد، 

می در این پالن شامل 

 باشد.  

 X X    

حمایت 

و 

 انکشاف
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طرح دیزاین ساختار داخلی جهت 

حمایت از پالن استراتیژیک  و مدل 

 عملیاتی پیشرفته را پیشنهاد نمایید. 

طرح دیزاین ساختار اداره 

که حمایت کننده پالن 

استراتیژیک  و مدل 

عملیاتی نباشد نهایی و 

 تآیید گردیده است. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

طرح دیزاین بدیل 

ساختار اداره جهت 

حمایت از تطبیق پالن 

استراتیژیک  و مدل 

عملیاتی پیشرفته در این 

 پالن ساخته شده است. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

طراحی برنامه  ای را جهت تطبیق 

ساختار تآیید شده، وظایف/بخش 

اصالح شده، عناوین بخش، تشخیص 

مهارت های مورد نیاز و اطمینان 

حاصل نمایید که افراد شایسته در 

 بست های مناسب قرار گرفته اند. 

تطبیق ساختار جدید و 

جابجایی کارمندان در 

 پست های جدید. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

توانایی داخلی جهت 

تطبیق ساختار جدید و 

پر نمودن بست های 

 جدید وجود ندارد. 

 X X   

حمایت 

و 

 انکشاف

پالن اصالح منابع   1.9

بشری را بازنگری و 

تطبیق نمایید تا از پالن 

استراتیژیک  و مدل 

عملیاتی جدید 

گمرکات حمایت به 

 عمل آید. 

پالن بازنگری شده 

اصالحات منابع بشری 

جهت تحقق تعهدات 

ریاست عمومی گمرکات 

افغانستان در توافقنامه 

تسهیل تجارت، اعالمیه 

آروشا و سایر اصالحات و 

پروژه ها در پالن 

 استراتیژیک  

یمی را با مهارت های مورد نیاز برای ت

بخش منابع بشری گمرکات جهت 

 مایید. ن تطبیق پالن استراتیژیک تعین

تیم دارای مهارت های 

تخنیکی جهت حمایت از 

تطبیق اصالحات منابع 

 بشری تعین گردیده.

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالن مشخص برای 

تطبیق اصالحات منابع 

بشری موجود نمیباشد و 

تشکیل سال مالی 

در طرح  1397

پیشنهادی تشکیل شامل 

 گردیده است. 

X X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

سیستم ها و طرزالعمل هایی را جهت 

حمایت از تطبیق پالن منابع بشری 

 ایجاد نمایید. 

تمام طرزالعمل های منابع 

 بشری ایجاد، تایید و تطبیق

 شده اند. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالیسی منابع بشری از 

جانب کابینه تایید و 

طرزالعمل ها تهیه 

 گردیده است. 

X X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف
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تیم با مهارتهای مشخص جهت 

ارزیابی ضروریات بخش منابع بشری 

 که تطبیق پالن ستراتیژیک را تضمین

 نماید، استخدام گردد. 

تیم ماهر با مهارتهای منابع 

بشری جهت تطبیق 

اصالحات منابع بشری 

 استخدام گردیده است

ریاست عمومی 

 گمرکات

تیم منابع بشری و یا تیم 

دارای مهارتهای منابع 

بشری که بطور مستقالنه 

پالن اصالحات منابع 

بشری را تطبیق نماید 

 موجود نمیباشد.

 X    

حمایت 

و 

 انکشاف

استفاده از تکنالوژی پیشرفته جهت 

افزایش موثریت و تاثیرگذاری منابع 

 بشری. 

ایجاد  HRMISتکنالوژی 

 و فعالً فعال است. 

ریاست منابع 

بشری / مویل 

 کننده 

منابع بشری بر مبنای 

اکسل می باشد، تدارک 

در  HRMISتکنالوژی 

 این پالن گنجانیده شد. 

 X X   

حمایت 

و 

 انکشاف

ارتقای اکادمی  1.10

 مالیات و گمرکات

فعالیت های اکادمی را 

ارتقا دهید تا بدین ترتیب 

از ادارات گمرکات و 

مالیات جهت مطابقت با 

اهداف استراتیژیک  

آید و از حمایت به عمل 

طریق ارایه برنامه های 

ظرفیت سازی مورد نیاز 

این اداره با اهداف 

استراتیژیک  مطابقت 

 حاصل گردد.

از اکادمی گمرکات و مالیات ارزیابی 

به عمل آید تا زیربناها و منابع مورد 

ضرورت آن مشخص گردد، برای آن 

پالن واضح پاسخگو ضرورتهای 

ارتقاء ظرفیتهای گمرکات و عواید 

که مطلوب پالن ستراتیژیک باشد 

 تهیه گردد.

پالن مشخص و واضح که 

در زمینه ارتقاء ظرفیتهای 

 گمرکات و عواید باشد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

ساختار کلی و واضح که 

بیانگر نحوۀ مؤثریت 

اکادمی گمرکات و 

مالیات در زمینۀ ارتقاء 

ظرفیتهای گمرکات و 

مالیات باشد موجود 

 نمیباشد.

X X    

حمایت 

و 

 انکشاف

پالیسی ها و طرزالعمل های مورد نیاز 

را مطابق به معیارهای بین المللی 

جهت مدیریت پروسه های یادگیری 

از شمولیت تا تصدیقنامه را ایجاد 

 نمایید. 

پالیسی ها و طرزالعمل های 

در مطابقت به استندردهای 

بین المللی گمرکی ایجاد 

 گردیده است

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالیسی های و طرزالعمل 

ها موجود بوده، اما 

ضرورت دیده میشود تا 

با ستندردهای جهانی 

 عیار گردد 

 X X   

حمایت 

و 

 انکشاف
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پالن ارتقای ظرفیت برای ریاست 

عمومی گمرکات و ریاست عمومی 

عواید که ضروریات برای ارتقای 

ظرفیت در آن گنجانیده شده باشد، 

 انکشاف دهید. 

ارتقاء ظرفیت برای پالن 

ریاست عمومی گمرکات 

و ریاست عمومی عواید، 

 تهیه و تایید گردیده است.

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالن جامع ارتقاء 

ظرفیت برای ریاست 

عمومی گمرکات و 

ریاست عمومی عواید 

 موجود نمیباشد.

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

انجام دادن تحلیل و ارزیابی یادگیری 

بطور ساالنه جهت تشخیص مهارت 

ها و ظرفیتهای مورد نیاز منابع بشری 

ریاست عمومی گمرک و ریاست 

 عمومی عواید بمنظور تعین اولویتها. 

پالن های اولویت بندی 

آموزشی بطور ساالنه برای 

ریاست عمومی گمرکات 

و ریاست عمومی عواید 

گردیده تنظیم و تآیید 

 است. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

آموزش های مورد نیاز 

مبتنی بر اولویت های 

تعیین شده اما تحلیل 

آموزش های مورد نیاز 

ریاست به طور ساالنه 

)در هر دو ریاست( اجرا 

 نشده است. 

 X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

یک چارچوب نصاب تعلیمی تنظیم 

کننده برنامه های انکشاف ظرفیت که 

نیازهای آموزشی اشخاص و اداره را 

 فراهم نماید، انکشاف دهید. 

اولویت بندی آموزشی 

بطور ساالنه به شکل 

چارچوب نصاب تعلیمی 

مورد ضرورت برای 

ریاست عمومی گمرکات 

 و ریاست عمومی عواید. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

چارچوب تعلیمی برای 

ریاست عمومی 

گمرکات ایجاد شد. 

نصاب جدید نیازهای 

جدید آموزشی را مطابق 

به این پالن در بر ندارد و 

همچنان شامل نصاب 

ریاست عمومی عواید 

 نیز نمی گردد. 

 X X X  

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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برنامه های تحصیلی انتخاب شده را 

که توسط وزارت معارف جمهوری 

افغانستان تأیید و به رسمیت اسالمی 

شناخته شده است در برنامه های 

آموزشی آکادمیک ریاست عمومی 

گمرکات و ریاست عمومی عواید 

 گنجانیده شود.

برنامه های تحصیلی 

انتخاب شده از طریق 

اکادمی گمرکات و مالیات 

 ارائه شده است.

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

یکتعداد کارمندریاست 

گمرکات در  عمومی

حال حاضر در مرکز 

مطالعات آداب و رسوم 

پوهنتون شارل استریت 

مصروف تحصیل 

میباشد. اما اکادمی 

گمرکات و مالیات 

برنامه های آموزشی به 

سویۀ که دیپلوم توزیع 

نماید را برای ریاست 

عمومی گمرکات و 

ریاست عمومی عواید 

 ارائه نمی دهد.

  X X  

حمایت 

و 

 انکشاف

برنامه آموزشی و تحصیلی را معرفی 

کنید که فعل و انفعال مستقیم تاجر را 

با ریاست عمومی گمرکات تقویت 

 نماید. 

آکادمی گمرکات و 

مالیات برنامه های 

آموزشی را در مورد تصفیه 

عوارض گمرکی و پیروی 

از مقررات به تاجران ارایه 

 می دهد. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

آکادمی گمرکات و 

مالیات برنامه های 

آموزشی را در مورد 

تصفیه عوارض گمرکی 

و پیروی از مقررات به 

 تاجران ارایه می دهد. 

X X X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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اطمینان حاصل نمایید که برنامه 

آموزشی با از میان برداشتن 

رهنمودهای ثبت شده و استفاده از 

(  LMSسیستم مدیریت آموزشیی )

در ارتباط  HRMSکه با سیستم 

 است، صورت می گیرد. 

یک سیستم کارای 

مدیریت آموزشی در 

اکادمی گمرکات و مالیات 

 ایجاد شده است.

 تمویل کننده

یک سیستم کارای 

مدیریت آموزشی 

LMS   با بودجه تمویل

کنندگان اما هیچگاه به 

 فعالیت آغاز نکرد.

 X X   

حمایت 

و 

 انکشاف

در والیات مراکز آموزشی ایجاد 

کنید تا دسترسی به آموزش افزایش 

 یابد. 

در والیات مراکز آموزشی 

ایجاد کنید تا دسترسی به 

 آموزش افزایش یابد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

در والیات مراکز 

آموزشی مربوط به 

اکادمی گمرکات و 

 مالیات وجود ندارد.

  X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

استادان، مربیان و آموزگاران مسلکی 

را جهت حمایت از برنامه های 

 آموزشی در والیات ایجاد نمایید. 

استادان، مربیان و 

آموزگاران مسلکی در 

 والیات 

ریاست عمومی 

 گمرکات

استادان، مربیان و 

آموزگاران مسلکی در 

والیات تربیت نشده و یا 

 در والیات وجود ندارد. 

  X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف

کتب آموزشی الکترونیکی سازمان 

جهانی گمرک را به پشتو و دری 

 ترجمه کنید. 

کتب آموزشی الکترونیکی 

سازمان جهانی گمرک به 

 پشتو و دری 

 تمویل کننده

کتب آموزشی 

الکترونیکی سازمان 

جهانی گمرک به پشتو 

و دری ترجمه نشده 

 است. 

 X    

حمایت 

و 

 انکشاف

گسترش آموزش الکترونیک به 

کارمندان محلی جهت افزایش 

دسترسی دفاتر والیتی به آموزش و 

 حمایت از فعالیت های صنفی. 

گسترش آموزش 

الکترونیک به کارمندان 

محلی قابل دسترس برای 

 همگان 

 تمویل کننده

آموزش الکترونیک 

سازمان جهانی گمرک 

قابل دسترس است اما در 

حد کارمندان محلی 

 گسترش نیافته است. 

  X X X 

حمایت 

و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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انکشاف   1.11

کنترول اداری سایر 

ریاستها و واحدهای 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

برنامه مناسب کنترول 

اداری که اطمینان دهنده 

دستیابی به اهداف و 

مقاصد ریاست عمومی 

گمرکات باشد، ایجاد 

 گردد. 

تیمی را بخاطر انکشاف کنترول 

 اداری تعیین گردد. 

تیم مسلکی به منظور 

انکشاف کنترول اداری 

 تعین گردیده است

ریاست عمومی 

 گمرکات

ظرفیت داخلی برای 

ارتقای کنترول اداری 

 وجود ندارد. 

 X X   

ریاست 

حمایت 

و 

 انکشاف

ایجاد برنامه کنترول اداری که 

اطالعات، آمار، فعالیتها و پالن ها را 

مشخص نموده تا در نتیجه از طریق 

دفتر ارزیابی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

پالن مذکور باید از تیم کنترول اداری 

نیز حمایت نماید تا فعالیتها خویشرا 

مطابق به اهداف ریاست عمومی 

ظیم ین تنگمرکات، پالیسی ها و قوان

 نماید. 

برنامه فعال کنترول 

مدیریت به منظور همکاری 

با مسؤلین در رابطه به 

انکشاف دید و ساحۀ 

مربوطه فعالیت شان ایجاد 

 گردیده است. 

 تمویل کننده

کنترول اداری متکی به 

ارزیابی های مقطعی و 

بازدید از ادارات 

گمرکی است. یک 

برنامه و پالن منظم 

 ساختاری وجود ندارد. 

 X X X X 
ریاست 

 عملیاتی

تشخیص فعالیتهای مناسب جهت 

استفاده در مورد فعالین و غیر فعالین 

که ارزیابیها  در کل با سیستم کنترول 

 باشد.مدیریت وصل بوده 

برنامه کنترول اداری با 

سیستم کنترول مدیرت 

 وصل گردیده است. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

فعالً کنترول اداری با 

سیستم کنترول مدیریت 

 وصل نمی باشد 

  X X  
ریاست 

 عملیاتی

 

انکشاف   1.12

 آمریت تحقیق و پالیسی

آمریت تحقیق برای تحقیق 

و واحد انکشاف برای آگاه 

نگهداشتن ریاست عمومی 

گمرکات از تحوالت 

جاری در محیط تجارت 

بین الملل بسیار مهم است. 

نقش و مسئولیت های واحد تحقیق و 

پالیسی را مطابق به نیازهای ریاست و 

 پالن استراتیژیک  اصالح سازید. 

واحد تحقیق و پالیسی 

مرفوع کننده نیازهای 

 رایست عمومی گمرکات 

 تمویل کننده

واحد تحقیق و پالیسی 

وجود دارد اما قادر 

نیست ریاست را در 

قسمت پالن 

استراتیژیک  تحت 

 حمایت قرار دهد. 

 X    تخنیکی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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این هدف مشخص 

خواستار تجهیز واحد به 

ابزار و توانایی های 

تحقیقاتی است تا در مورد 

مسایل تجارت ملی تحقیق 

نموده و تحلیل اطالعات 

 تی را پیشنهاداتی برایتجار

 پالیسی بسازند. 

رهنمودهایی را جهت فعالیت واحد 

تحقیق به شمول پالیسی ها و 

 طرزالعمل های مورد نیاز ایجاد کنید. 

رهنمودهایی را جهت 

فعالیت واحد تحقیق به 

پالیسی ها و شمول 

طرزالعمل های مورد نیاز 

 ایجاد و تطبیق کنید.

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

رهنمودهای موجود 

جهت فعالیت واحد 

تحقیق به شمول پالیسی 

ها و طرزالعمل های 

مورد نیاز مطابق 

مسئولیت ها و پالن 

 کنونی نیست.  

 X X   تخنیکی 

فعالیت هایی را که برای ایفای نقش 

جدید مورد نیاز است را تعیین نمایید 

و کارمندان شایسته جدید را استخدام 

 نمایید. 

حفظ واحد تحقیق با 

 کامندان شایسته 

ریاست عمومی 

 گمرکات

شرایط مورد نیاز برای 

عملکرد خوب واحد 

تحقیق و پالیسی ایجاد 

 نگردیده است. 

 X X   تخنیکی 

آموزش های ارتقای ظرفیت برای 

واحد تحقیق جهت انجام نقش 

 جدیدش. 

تیم واحد تحقیق و پالیسی 

شایسته و موثر در زندگی 

 کاریشان 

ریاست عمومی 

 گمرکات

آموزش های ارتقای 

ظرفیت برای واحد 

تحقیق جهت انجام نقش 

جدیدش موثر و کارا 

 نیست. 

 X X X X   

اطالعات گمرکات را به صورت 

ساالنه بررسی نموده و تعدیالتی را به 

صورت ساالنه در مورد تعرفه ها و 

 مالیات پیشنهاد کنید. 

گزارش ساالنه با پیشنهاد 

 تعدیل تعرفه و مالیات 

ریاست عمومی 

 گمرکات

اطالعات گمرکات به 

صورت ساالنه بررسی 

نشده و تعدیالتی ساالنه 

در مورد تعرفه ها و 

مالیات صورت نمی 

 گیرد. 

 X X X X تخنیکی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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اعالمیه معلومات عمومی جهت آگاه 

نگهداشتن اداره از تحوالت 

 گمرکات و محیط تجارت جهانی. 

اعالمیه معلومات عمومی به 

صورت ماهوار میان 

 کارمندان نشر گردد. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

کارمندان ریاست 

عمومی گمرکات از 

تحوالت و تغییرات 

تجارت بین المللی با 

 خبر نیستند. 

 X X X X تخنیکی 

انکشاف  1.13

مؤثریت بخش البراتوار 

گمرکات بمنظور تطبیق 

  مؤثر پالن تحکیم قانون

این هدف بمنظور پیشرفت 

های کلی مورد نیاز در 

بخشهای تجهیز البراتوار 

گمرکات با ظرفیت، ابزار، 

و حمایت زیربنایی حمایت 

از اولویت های پیروی 

ریاست عمومی گمرکات 

 را برنامه ریزی نمایید. 

کارکرد گذشته و قضایای البراتوار 

جهت ایجاد نوع تحلیل انجام شده 

ن وتاثیرات آ قضایای موفقیت آمیز

 باالی عواید و تصامیم عملیاتی. 

ارزیابی جامع البراتوار با 

 پیشنهادات ترقی 

ریاست عمومی 

 گمرکات

البراتوار های گمرکی 

وجود دارند اما فعالیت 

آن تجزیه و تحلیل و یا 

 بررسی نشده است. 

 X X   تخنیکی 

از رهنمودهای سازمان جهانی 

گمرک جهت ارتقای البراتوار 

 پروسه و طرزالعمل ها استفاده نمایید. 

عملیات های البراتواری 

ریاست عمومی گمرکات 

در مطابقت با رهنمود 

البراتوار سازمان جهانی 

 گمرک قرار گیرد. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

البراتوارهای ریاست 

عمومی گمرکات در 

مطابقت با رهنمود 

البراتواری سازمان 

جهانی گمرک قرار 

 ندارد.  

 X X   تخنیکی 

تجیهزات مورد ضرورت را جهت 

اجرای آزمایش به عنوان برنامه 

مطابقت سازمانی مشخص نموده و 

 تدارک ببینید. 

تیم البراتوار با تجهیزات 

الزم جهت انجام وظایف 

 شان. 

 تمویل کننده

تیم البراتوار جهت 

انجام وظایف شان 

مطابق به پالن کنونی به 

تجهیزات بیشتر نیاز 

 دارند.

 X X X X تخنیکی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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برنامه های مهارتی را که به صورت 

مداوم کارمندان البراتوار را تواناتر 

می سازد را ایجاد نموده و تحلیل 

مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد را 

 انجام دهید. 

برنامه ارتقای ظرفیت برای 

البراتوار مدغم با اکادمی 

 مالیات و گمرکات 

 تمویل کننده

آموزش تیم البراتوار بی 

فایده بوده و نتابج خوبی 

را در ساحه انعکاس 

 نداده است. 

  X X X X تخنیکی 

توسعه و تقویت  1.14 

 کارکرد بخش تعرفه 

منظور از این هدف تطبیق 

راهمکارهای فوری جهت 

توسعه و تقویت کارکرد 

بخش تعرفه می باشد. 

اصالح این بخش تحت 

عنوان بسته عواید 

(Revenue 

Package در ذیل  )

هدف استراتیژیک  دوم 

 گنجانده شده است. 

 بهبود و ارتقای ظرفیت آمریت تعرفه 

متخصصین شایسته و 

دارای مهارتهای باال در 

 بخش تعرفه 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

کارمندان مناسب از 

بخش تعرفه شناسایی 

شده اما تا کنون به نحو 

تخصصی از جانب 

سازمان جهانی 

گمرکات آموزش و 

کمک های تخصصی 

 دریافت نکرده است.

  X X X X تخنیکی 

ایجاد چارچوب قانونی جهت 

مدیریت قضایای پیچیده مربوط به 

 حقوق ملکیت فکری 

آموزش تیم تعرفه و تهیه 

رهنمودها جهت مدیریت و 

کنترول قضایای مالکیت 

 فکری 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

برای مدیریت قضایای 

مالکیت فکری هنوز 

هیچ چارچوبی تهیه 

 نشده است. 

X X X X X تخنیکی 

ایجاد یک چارچوب شفاف که مبتنی 

بر  معیارهای بین المللی و تحلیل 

آماری تغییرات تعرفوی را پیشنهاد یا 

 سفارش نماید. 

تصویب و تطبیق تغییرات 

تعرفوی بر اساس تحقیق و 

بین طبق اسنتدردهای 

 المللی

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

تغییرات تعرفه بر اساس 

تحقیق و در مطابقت با 

اسنتدردهای بین المللی 

 ایجاد نشده است. 

  X X   تخنیکی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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کاهش و محدود ساختن طی مراحل 

 "متفرقه یا سایر"اموال تحت کود 

جهت بهبود آمار احصائیوی تجارتی 

اموال دارای و تهیه یا ایجاد پروفایل 

 خطر باال

محدود ساختن طی مراحل 

ا متفرقه ی"اموال تحت کود 

به منظور بهبود آمار  "سایر

احصائیوی تجارتی و تهیه 

 یا ایجاد پروفایل

ریاست عمومی 

 گمرکات 

اموالی که تحت کود 

ار اظه "متفرقه یا سایر"

می گردد، مورد تحلیل 

و بررسی قرار نمی 

 گیرد. 

X X       تخنیکی 

بهبود و تقویت  1.15

کارکرد بخش 

 قیمتگذاری 

منظور از این هدف تطبیق 

راهمکارهای فوری جهت 

بهبود و تقویت کارکرد 

بخش قیمتگذاری می 

باشد. اصالح این بخش 

تحت عنوان بسته عواید 

(Revenue 

Package در ذیل  )

هدف استراتیژیک  دوم 

 گنجانده شده است.

بهبود و ارتقای ظرفیت آمریت 

 تگذاری قیم

متخصصین شایسته و 

دارای مهارتهای باال در 

 بخش قیمتگذاری 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

کارمندان مناسب از 

بخش قیمتگذاری 

شناسایی شده اما تا 

کنون به نحو تخصصی 

از جانب سازمان جهانی 

گمرکات آموزش و 

کمک های تخصصی 

 دریافت نکرده است.

  X X X X  تخنیکی 

ادغام سیستم ها و پروسه های 

جداگانه قیمتگذاری در سیستم 

اسیکودا به منظور توحید، انسجام و 

 صحت و سقم معلومات 

فعال نمودن مودیول 

قیمتگذاری در سیستم 

اسیکودا، تطبیق و استفاده 

 از آن 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

دیتابیس قمت گذاری 

وجود دارد اما هنوز 

 کامالً به سیستم اسیکودا

وصل و مدغم نشده 

 است. 

  X X     تخنیکی 

ایجاد کمیته قیمتگذاری طبق 

معیارهای بین المللی که به صورت 

شفاف بر اساس رهنمودها فعالیت 

نموده و تصامیم مربوط به قیمتگذاری 

 را با تاجران شریک سازد و اختالفات

 ناشی از آن را مدیریت کند.

کمیته قیمتگذاری قادر به 

مدیریت قضایا و اختالفات 

ناشی از قیمتگذاری طبق 

 معیارهای بین المللی 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

کمیته قیمتگذاری ایجاد 

شده است اما توانایی 

مدیریت تصامیم پیچیده 

و اختالفات ناشی از 

قیمتگذاری را مطابق 

X X X     تخنیکی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
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معیارهای بین المللی 

 ندارد. 

نتقال یا گذار به مییتود اول 

قیمتگذاری به هدف طی مراحل و 

درصد محموله ها  40تصفیه حداقل 

با استفاده از با روش قیمت معامالتی 

 . 2021تا سال 

تطبیق میتود اول 

 40قیمتگذاری با کاهش 

درصدی طی مراحل اموال 

محموله ها از طریق ارسال 

 به مسیر سرخ

ریاست عمومی 

 گمرکات 

 فعالً بیشترین استفاده از

روش قیمت اموال 

یکسان در قیمتگذاری 

 استفاده می شود. 

X X X X X تخنیکی 

 

عصری سازی یا  1.16

مدرنیزه کردن طی 

مراحل پست پارسل ها 

 در گمرک 

مقصد از این هدف تجدید 

پروسه طی مراحل پست 

پارسل در گمرکات و 

ساده سازی و هماهنگ 

نمودن پالیسی ها و 

 پروسیجرهای مربوط 

ارزیابی اجراآت گذشته بخش پست 

پارسل جهت تعیین ساحاتی که نیاز به 

 بهبود دارد 

نهایی ساختن یک گزارش 

ارزیابی اجراآت گذشته 

بخش پست پارسل و 

در مورد  پیشنهادات

 ساحات نیازمند بهبود 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

ارزیابی اجراآت گذشته 

پست پارسل مورد 

ارزیابی قرار نگرفته تا 

ساحات بهبود و عدم 

اطاعت پذیری از قانون 

و مقررات شناسایی و 

 مشخص گردد. 

    X     

عملیاتی 

و 

مدیریت 

پست و 

 پارسل

تهیه چارچوب عملیاتی جدید برای 

طی مراحل پست پارسل ها جهت 

حصول اطمینان از جمع آوری تمام 

محصول گمرکی، کاهش خطر و 

 تسهیل تجارت 

تصویب و تطبیق چارچوب 

 عملیاتی 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

طی مراحل پست پارسل 

فاقد چارچوب عملیاتی 

مستند یا مبتنی بر اسناد  

 است. 

      X   

عملیاتی 

و 

مدیریت 

پست و 

 پارسل

بخش  فعالیتتهیه رهنمود جهت 

پست پارسل به شمول تهیه پالیسی ها 

 و طرزالعمل های مورد لزوم 

تصویب و تطبیق 

رهنمودها، پالیسی ها و 

 طرزالعمل ها

ریاست عمومی 

 گمرکات 

رهنمودهای بسته های 

پستی، پالیسی ها و 

طرزالعمل ها چند پارچه 

 هستند. 

      X   

عملیاتی 

و 

مدیریت 

پست و 

 پارسل



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
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تطبیق پپروسه های جدید و آموزش 

تمام کارمندان جهت تطبیق پروسه و 

عیار نمودن سیستم اسیکودا طبق 

 پروسه های جدید 

تطبیق موفقانه پروژه های 

 جدید

ریاست عمومی 

 گمرکات 

کارمندان مطابق به 

پروسه های گذشته 

فعالیت می نمایند و 

های مربوط فعالیت 

کامالً شامل سیستم نشده 

 است.

  X X     

عملیاتی 

و 

مدیریت 

پست و 

 پارسل

ایجاد بنادر  1.17

خشکه طبق معیارهای 

 بین المللی

ادغام تدریجی بنادر خشکه 

به فعالیت های ریاست 

ومی گمرکات، مرکز عم

لوژی اارتباطات و تکن

معلوماتی و ساختار اداری 

 و مدیریتی

ارزیابی بنادر کنونی به منظور 

تشخیص ساحاتی که جهت عیار شدن 

با معیارهای بین المللی نیاز به بهبود 

 دارد. 

گزارش جامع ارزیابی بنادر 

 خشکه 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

ارزیابی بنادر خشکه به 

 منظور شناسایی و تثبیت

مطابقت یا عدم مطابقت 

آنها با معیارهای بین 

 انجام نشده است. المللی

X X X X X 
تمویل 

 کننده 

مطالعه و امکان سنجی برای ایجاد 

 بندر خشکه جدید در نیمروز و آقینه 

تکمیل مطالعه و امکان 

 سنجی برای بنادر جدید 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

هیچ مطالعه و امکان 

سنجی برای ساختن 

بنادر جدید از قبل وجود 

 ندارد

X X X X   عملیاتی 

اعمار و ساختن بنادر به منظور تسهیل 

طی مراحل و انتقال اموال از یک 

واسطه به واسطه نقلیه دیگر 

(Trans-shipment) 

ایجاد و ساخت بنادر 

خشکه طبق معیارهای بین 

 المللی

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

بنادر خشکه اخیراً به 

ریاست عمومی 

گمرکات انتقال یافته و 

ی براین تا کنون ارزیاب بنا

ای از وضعیت فعلی تا 

 کنون نهایی نشده است.

  X       عملیاتی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
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تهیه پالیسی ها و پروسیجرهای جدید 

جهت راه اندازی، فعالیت و عملیاتی 

ساختن بنادر خشکه طبق معیارهای 

 بین المللی 

تطبیق پالیسی ها و 

 پروسیجرهای بنادر خشکه 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

تا کنون پالیسی ها و 

پروسیجرها برای فعالیت 

بنادر خشکه تحت حیطه 

صالحیت گمرکات 

 تهیه نشده است. 

    X X   عملیاتی 

بهبود و افزایش  1.18

هماهنگی میان تمویل 

کنندگان  در ریاست 

 عمومی گمرکات 

مقصد از این هدف بهبود 

بخشیدن و افزایش قابلیت 

های آمریت هماهنگی و 

تهیه یک استراتیژی جهت 

مدیریت تمویل کنندگان و 

 قراردادیان آنها می باشد 

تهیه استراتیژی هماهنگی تمویل 

 کنندگان 

تکمیل استراتیژی 

هماهنگی تمویل کنندگان 

 actionو پالن عملیاتی )

planعالی با سطح باال ) 

ریاست عمومی 

گمرکات/سازمان 

 جهانی گمرکات 

فعال میان دونرها 

هماهنگی صورت نمی 

 گیرد 
X         

 حمایت

و 

  انکشاف

بررسی و تنظیم شرایط و الزامات 

ظرفیت سازی و میزبانی از جلسه یا 

برنامه ساالنه هماهنگی میان تمویل 

 کنندگان 

تدویر و میزبانی برنامه 

 هماهنگی تمویل کنندگان 

ریاست عمومی 

 گمرکات

برنامه هماهنگی ساالنه 

تمویل کنندگان هنوز 

 تدویر نشده است. 
X X X X X 

 حمایت

و 

  انکشاف

تهیه پالن های  1.19

استمرار فعالیت و 

اجراآت برای تمام 

پروسه های گمرکی 

جهت حمایت از تداوم 

فعالیت ها و اجراآت 

درصورت بروز مشکل 

یا به میان آمدن سکتگی 

منظور از این هدف تهیه 

پروسه هایی است که 

درصورت بروز مشکل یا 

ادن سیستم از کار افت

ر تی یا هتکنولوژی معلوما

سیستم دیگر، نقش 

( را back up) حمایوی

برای تداوم و پیشبرد تمام 

ارزیابی تمام پروسه ها و 

پروسیجرهای اتوماتیک فعلی و آینده 

احات جهت شناسایی و تثبیت س

عملیاتی مهم که موجودیت پروسه 

( بدیل را back upهای حمایوی )

 الزم دارد

نهایی ساختن گزارش 

شناسایی و تثبیت ساحات 

عملیاتی مهم که نیازمند 

داشتن پالن حمایوی 

(back up جهت )

استمرار و تداوم اجراآت و 

فعالیت های مربوط می 

 باشد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

ارزیابی ساحات عملیاتی 

مهم نیازمند پالن های 

حمایوی تداوم و 

استمرار اجراآت و 

فعالیت ها انجام نشده 

 است. 

  X X     
عملیات 

 ها 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 
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در تکنالوژی معلوماتی 

 و یا سایر سیستم ها

فعالیت های عملیاتی ایفا 

کند. با توجه به خطرات 

موجود در کشور این 

 هدف بسیار مهم است.

تهیه پالن تداوم و استمرار اجراآت 

برای هر یک از فعالیت های مهم 

 عملیاتی

نهایی سازی و تصویب 

پالن تداوم و استمرار برای 

هر یک از فعالیت های مهم 

 عملیاتی 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

پالن تداوم و استمرار  

اجراآت و فعالیت ها 

برای هر یک از فعالیت 

های مهم عملیاتی تا 

کنون تهیه و ایجاد نشده 

 است. 

  X X     حمایت 

تهیه پالن بازیابی اطالعات جهت  

 تامین استمرار فعالیت

تطبیق پالن با راهکارهای 

مشخص جهت بازیابی 

اطالعات در صورتی که 

سیستم به صورت احتمالی 

دچار نقص گردیده و در 

کارکرد آن سکتگی واقع 

 شود. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

پالن بازیابی اطالعات از 

سیستم اسیکودا در 

صورتی که سیستم به 

صورت احتمالی دچار 

نقص گردد، ایجاد شده 

است، اما در پالن 

مذکور بازیابی اطالعات 

در لپتاپ ها و یا سایر 

کمپیوترها و یا سرور 

های جداگانه شامل 

 نیست. 

  X X     حمایت 

بهبود و تسهیل  1.20

پروسه تصمیم گیری و 

جهت از آن منظوری 

میان برداشتن تاخیر در 

 پروسه ها 

این فعالیت، اجراآت و 

عملیات ها را از طریق 

حذف پروسه های پیچیده 

و زمانگیر تصمیم گیری 

تسهیل نموده و پروسه های 

اداری را تسریع طبق 

ساحاتی که در آن به دلیل تثبیت 

دشواری و پیچیدگی در تامین 

ارتباطات و پروسه و شرایط منظوری 

 تاخیر و موانع وجود دارد.

رفع موانع و پیچیدگی های 

 تثبیت شده  

ریاست عمومی 

 گمرکات

نگرانی های زیادی در 

مورد تاخیر در پروسه 

تصمیم گیری مطرح 

گردیده اما هنوز در این 

مورد ارزیابی رسمی 

 صورت نگرفته است. 

X         حمایت 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
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توافقنامه تسهیل تجارت 

 عیار می سازد 
ایجاد پروسیجرها و پروسه های سهل 

و هماهنگ جهت تامین و بهبود 

 ارتباطات موثر اداری

پروسیجرهای سهل و 

هماهنگ تامین ارتباطات و 

پروسه منظوری که با 

شرایط توافقنامه تسهیل 

تجارت مطابقت داشته 

 باشد. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

پروسه رسمی ارتباطات 

وجود دارد اما نیاز است 

که جهت حذف پروسه 

ها و پروسیجرهای 

پیچیده و طوالنی مورد 

 بررسی قرار گیرد.   

X X       حمایت 

بهبود چارچوب  1.21

حقوقی، سیستم و 

پروسه ها جهت 

مدیریت اموال طبق 

سیستم حمل و نقل بین 

 ( TIRالمللی جاده ای )

منظور از این هدف ایجاد 

چارچوب منسجم حمایوی 

جهت بهبود عملیات ها 

میان تمام اشخاص ذیدخل 

برای تطبیق سیستم حمل و 

نقل بین المللی جاده ای 

(TIR در مطابقت با )

الزامات و معیارهای 

سازمان بین المللی حمل و 

 ( IRUنقل جاده ای )

ایجاد یک کمیته داخلی در ریاست 

عمومی گمرکات جهت تشخیص 

وضعیت فعلی تطبیق سیستم تیر 

(TIR و چالش های موجود در )

 ریاست عمومی گمرکات

کمیته داخلی کامالً فعال 

که از تطبیق  سیستم تیر 

(TIR در ریاست عمومی )

گمرکات نظارت نموده و 

مشکالت عمده را به کمیته 

 ملی گزارش دهد

ریاست عمومی 

 گمرکات

چنین کمیته ای در 

داخل ریاست عمومی 

 گمرکات موجود نیست
X         عملیاتی 

مشخص نمودن تعدیالت مورد 

ضرورت در قانون گمرکات، 

مقررات، پروسه ها و طرزالعمل ها 

 پیشنهادات و سفارشات کمیتهطبق 

گزارش جامع از تعدیالت 

مورد نیاز در قانون 

گمرکات، مقررات، پروسه 

ها و طرزالعمل ها جهت 

 ( TIRتطبیق سیستم تیر )

ریاست عمومی 

 گمرکات

تحلیل و بررسی ای از 

تعدیالت مورد نیاز در 

قانون گمرکات، 

مقررات، پروسه ها و 

طرزالعمل ها به منظور 

( TIRسیستم تیر )تطبیق 

 صورت نگرفته است. 

X X X X X عملیاتی 

( در تشکیل TIRتزئید بخش تیر  )

ریاست عمومی گمرکات و استخدام 

 افراد مناسب

 تیم با توانایی و قابلیت باال

برای مدیریت سیستم تیر  

(TIR  ) 

ریاست عمومی 

 گمرکات

یک تیم نسبتاً کوچک 

جهت مدیریت سیستم 

شده  ( ایجادTIRتیر )

 است.

X X       عملیاتی 
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( در تمام TIRراه اندازی سیستم تیر  )

سرحدات جهت طی مراحل سریع و 

موثر محموله های تحت سیستم تیر 

(TIR) 

موجودیت سیستم فعال تیر  

(TIRدر تمام سرحدات ) 

ریاست عمومی 

گمرکات و 

سازمان  بین 

المللی حمل و 

نقل جاده ای 

IRU 

 ( درTIRسیستم تیر  )

دفتر راه اندازی  12

 شده است.
  X X     عملیاتی 

ظرفیت سازی کارمندان بخش تیر  

(TIR از طریق آشنا ساختن آنها با )

معیارهای و رویه های بین المللی تا 

بتوانند خطرات مربوط به سیستم تیر   

(TIR.را کاهش دهند ) 

کارمندان بخش تیر  

(TIR آموزش دیده و از )

قابلیت های الزم در 

خصوص معیارها و رویه 

های بین المللی جهت 

مدیریت سیستم تیر 

 برخوردار می گردد. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

آموزش کارمندان 

( به TIRبخش تیر )

شکل مقتضی انجام 

نشده و با معیارهای و 

رویه های پذیرفته شده 

بین المللی را در عرصه 

مربوط مطابقت نداشته 

 است.

  X X     عملیاتی 

حذف مدیریت غیر موثر سیستم تیر 

(TIR با ادغام آن در سیستم  )

 اسیکودا. 

( TIRادغام سیستم تیر  )

 در سیستم اسیکودا 

ریاست عمومی 

 گمرکات

(  از TIRسیستم تیر )

( webطریق وب )

فعالیت می کند و  کامالً 

در سیستم اسیکودا ادغام 

 نشده است. 

    X X   عملیاتی 

ایجاد زیربنا برای مدیریت سیستم تیر 

(TIR شامل ایجاد مسیر عبور و )

مرور مسیرهای طی مراحل 

(clearance lanes و سیستم )

 ردیابی محموله ها

زیربنای ایجاد شده برای 

( TIRمدیریت سیستم تیر )

که شامل تعیین مسیر طی 

 clearanceمراحل )

lanes مسیر عبور و ، )

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

زیربناهای الزم جهت 

ایجاد تسهیل برای 

( و TIRمحموله تیر )

مدیریت خطرات مرتبط 

به آن هنوز کامالً 

  X X X   عملیاتی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

مرور و ردیابی محموله ها 

 می گردد.

تاسیس و ایجاد نشده 

 است.

تطبیق برنامه تامین ارتباطات و 

مدیریت تغییر جهت تشویق استفاده از 

 سیستم تیر.

جوانب ذیدخل معلومات 

کافی دریافت نموده و 

برای آنها شکل مداوم در 

مورد سیستم تیر و مزایای 

آن معلومات تازه فراهم می 

 گردد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

نشست ها، تامین 

ارتباطات و اطالع 

رسانی در مورد سیستم 

تیر به شکل موردی و 

غیر دوامدار صورت 

گرفته است. هیچ برنامه 

منظم و پالن شده جهت 

م تشویق استفاده از سیست

تیر و اطالع رسانی 

الزامات و شرایط 

استفاده از سیستم تیر 

 وجود ندارد.

  X X     عملیاتی 

 
  



 

 

 

 اتالف عوایدمبارزه علیه فساد، محو و جلوگیری از :  دومهدف استراتیژیک   تعیین شده برای و اهدافها : شاخص کارکرد 2جدول 

 وضعیت فعلی مرجع تطبیق کننده شاخص نتیجه فعالیت ها  توضیح اهداف استراتیژیک اهداف استراتیژیک 
 سالها

 بخش
1397 1398 1399 1400 1401 

تهیه پالن جهت   2.1

 تطبیق اعالمیه بازنگری

و مسئولیت  شده آروشا

های پیش بینی شده در 

استراتیژی ملی 

افغانستان در مورد 

 مبارزه با فساد

در پالن عمل فعالیت های 

مرتبط به بخش های مختلف 

که باید جهت انجام تعهدات 

ریاست عمومی گمرکات 

در رابطه با اعالمیه بازنگری 

شده آروشا و استراتیژی ملی 

افغانستان در مورد مبارزه با 

تشخیص و تثبیت فساد، 

 گردد.

تتهیه و ایجاد پالن تطبیقی مبارزه 

علیه فساد که شامل عرصه ها و 

 فکتورهای ذیل باشد:

 رهبری •

 حقوقی چارچوب •

 شفافیت •

 سازی اتومات •

 عصری یا کردن مدرنیزه و اصالح •

 سازی

 تحقیق و داخلی تفتیش •

 سلوک طرز •

 سازمانی فرهنگ و اعتماد حس •

یه مبارزه علپالن تطبیقی 

 فساد

ریاست عمومی 

گمرکات/ تمویل 

 کننده

پالن تطبیقی مبارزه علیه 

فساد تهیه و ایجاد نشده 

 است.
X X X X X حمایت 

بهبود و تقویت  2.2

بخشیدن آمریت 

جلوگیری از تخلفات 

 گمرکی

 

آمریت جلوگیری از 

تخلفات مسئولیت انجام 

تحقیق برای تفتیش داخلی و 

ارایه پیشنهاد جهت کاهش و 

محو زمینه ها و عوامل فساد 

را بر عهده دارد. مقصد از 

این هدف تجدید و تغییر 

ساختار این بخش جهت 

ارزیابی اجراآت گذشته آمریت 

جلوگیری از تخلفات گمرکی مبنی 

بر شناسایی موارد فساد و عدم 

اطاعت پذیری از قانون و برخورد با 

 آن 

گزارش جامع  و قطعی 

ارزیابی از آمریت 

جلوگیری از تخلفات 

گمرکی مبنی بر اجراآت 

گذشته آن همراه با 

 پیشنهادات اصالحی 

ریاست عمومی 

 گمرکات/تمویل

 کننده

آمریت جلوگیری از 

تخلفات گمرکی مورد 

ارزیابی قرار گرفته اما 

الزم است که اجراآت 

گذشته آن بررسی گردد 

و پیشنهادات مربوط آن 

با موارد و شرایط مندرج 

این پالن سازگاری 

 داشته باشد.

 X    

آمریت 

جلوگیری 

از تخلفات 

و بررسی 

 عرایض
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انجام الزامات و تعهدات 

ناشی از اعالمیه بازنگری 

شده آروشا می باشد. این امر 

تلزم تطبیق یک سلسله مس

میکانیزم های نظارتی و 

کنترولی از قبیل برنامه های 

چک و بررسی داخلی، 

تفتیش داخلی و خارجی، 

تحقیق و تعقیب عدلی می 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

بررسی حیطه صالحیت و محدوده 

فعالیت آمریت جلوگیری از 

تخلفات گمرکی در همسویی با 

( سازمان IEGبخش أی ای جی )

جهانی گمرکات به منظور حمایت 

از صداقت و امانتداری و مبارزه با 

فساد در سطح کل اداره در 

هماهنگی با اداره عالی نظارت بر 

تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد 

 اداری

تعیین حیطه صالحیت و 

ه فعالیت واضح محدود

برای آمریت جلوگیری از 

تخلفات گمرکی در 

هماهنگی و همکاری با 

 بخش

ریاست عمومی 

 گمرکات

صالحیت ها و وظایف 

آمریت جلوگیری از 

تخلفات گمرکی 

مشخص است اما 

تغییراتی برای هماهنگ 

ساختن آن با شرایط و 

الزامات بخش أی ای 

( سازمان IEGجی )

جهانی گمرکات و اداره 

نظارت بر تطبیق  عالی

استراتیژی مبارزه علیه 

 فساد الزم است.

 X    

آمریت 

جلوگیری 

از تخلفات 

و بررسی 

 عرایض

تقرر کارمندان شایسته و مناسب و 

بهبود ظرفیت آمریت جهت انجام 

وظایف و ایفای مسئولیت های 

 جدید 

کارمندان شایسته و دارای 

مهارتهای باال  در آمریت 

جلوگیری از تخلفات 

 گمرکی 

ریاست عمومی 

 گمرکات

در آمریت جلوگیری از 

تخلفات کارمند وجود 

دارد اما کارمندان 

مذکور از توانایی های 

کافی برای شناسایی 

موارد و مسایل مربوط به 

فساد و برخورد با آن 

 برخوردار نمی باشند.

 X X   

آمریت 

جلوگیری 

از تخلفات 

و بررسی 

 عرایض

ایجاد زمینه و چارچوب مشخص 

برای هماهنگی مشترک با نهادها و 

ادارات ملی و بین المللی برای اتخاذ 

ایجاد زمینه و چارچوب 

واحد که حمایتگر یک 

رویکرد هماهنگ و 

ریاست عمومی 

 گمرکات

چارچوب مشخص برای 

همکاری مشترک میان 

ارگانها و نهادهای ملی و 

 X X   

آمریت 

جلوگیری 

از تخلفات 



 

 

 وضعیت فعلی مرجع تطبیق کننده شاخص نتیجه فعالیت ها  توضیح اهداف استراتیژیک اهداف استراتیژیک 
 سالها

 بخش
1397 1398 1399 1400 1401 

رویکرد مشترک در برخورد و 

 مبارزه با فساد

منسجم در امر برخورد و 

 مبارزه با فساد تحقق یابد 

بین ا لمللی ایجاد نشده 

 است. 

و بررسی 

 عرایض

تهیه پالن برای ایجاد و کارکرد 

لی داخفعاالنه و واکنشی تفتیش 

جهت فراهم نمودن پشتوانه برای 

ریاست عمومی گمرکات در امر 

شناسایی موارد فساد و کاهش زمینه 

 های آن

ایجاد تفتیش داخلی و فعال 

نمودن آن جهت شناسایی 

موارد فساد، تحقیق، 

 کاهش و محو فساد داخلی 

ریاست عمومی 

 گمرکات

بخش تفتیش داخلی 

وجود دارد اما تدابیر و 

فعاالنه راهکارهای 

مبارزه با فساد جهت 

شناسایی، تحقیق، 

کاهش و محو فساد 

 اتخاذ نشده است.

 X X X  

آمریت 

جلوگیری 

از تخلفات 

و بررسی 

 عرایض

 12راه اندازی برنامه آگاهی دهی 

ماهه برای صداقت و امانتداری، 

 شفافیت و مبارزه با فساد

تهیه و ارایه برنامه ها و 

ابتکارات ماهوار اطالع 

رسانی، تامین ارتباطات و 

آگاهی در مورد مبارزه 

علیه فساد برای کارمندان و 

جوانب ذیدخل داخلی و 

 خارجی

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

برنامه هایی وجود دارد 

که باید به شکل متداوم 

اطالع رسانی گردد و 

برنامه های آگاهی دهی 

مربوط به مسایل مبارزه 

 علیه فساد ارایه گردد.

 X X X X 

آمریت 

جلوگیری 

از تخلفات 

و بررسی 

عرایض و 

ریاست 

 عملیاتی

توسعه و بهبود  2.3

چارچوب حقوقی، 

سیستم و پروسه ها 

جهت تطبیق قانون 

جلوگیری از پولشویی 

 و عواید ناشی از جرایم 

 

منظور از این هدف ایجاد 

چارچوب منسجم حمایوی 

جهت بهبود عملیات ها میان 

تمام اشخاص ذیدخل برای 

تطبیق موثر قانون جلوگیری 

مشخص نمودن تعدیالت مورد 

ضرورت در قانون گمرکات، 

مقررات، پروسه ها و طرزالعمل ها 

 تهیطبق پیشنهادات و سفارشات کم

تکمیل و منظور نمودن 

تعدیالت مورد نیاز در 

قانون گمرکات، مقررات، 

پروسه ها و طرزالعمل ها 

جهت حمایت از تطبیق 

قانون جلوگیری از 

ریاست عمومی 

 گمرکات

تحلیل و بررسی ای از 

تعدیالت مورد نیاز در 

قانون گمرکات، 

مقررات، پروسه ها و 

طرزالعمل ها به منظور 

تطبیق قانون جلوگیری از 

X X X   عملیاتی 
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از پولشویی و عواید ناشی از 

 جرایم است

پولشویی و عواید ناشی از 

 جرایم 

پولشویی و عواید ناشی 

از جرایم صورت نگرفته 

 است. 

تطبیق پروسه ها و پروسیجرها در 

تمام سرحدات و بنادر به منظور 

تطبیق قانون جلوگیری از رعایت و 

 پولشویی و عواید ناشی از جرایم

تطبیق پروسه ها و 

پروسیجرها در تمام 

 سرحدات و بنادر

ریاست عمومی 

 گمرکات 

پروسه ها و 

پروسیجرهایی در رابطه 

با جلوگیری از پول 

شویی ایجاد شده اما به 

طور یکسان در تمام 

سرحدات و بنادر تطبیق 

 نشده است

X X X X X 
یذ و تنف

 عملیاتی

تزئید یک بخش در رابطه با 

جلوگیری از پولشویی در تشکیل 

ریاست عمومی گمرکات و ظرفیت 

سازی کارمندان بخش تنفید قانون 

از طریق آشنا ساختن آنها با 

معیارهای و رویه های بین المللی تا 

بتوانند خطرات ناشی از پولشویی را 

 کاهش دهند  

تکمیل آموزش و ارتقای 

سطح توانایی و قابلیت های 

کارمندان تنفید قانون و 

آشنایی و آگاهی آنها از 

معیارها و رویه ها به منظور 

کاهش خطرات ناشی از 

 پولشویی 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

تیم و کارمندان مشخص 

بخش تنفید در رابطه با 

پولشویی وجود ندارد و 

شی برنامه های آموز

معیاری و منظم نبوده 

است. برنامه های 

آموزشی برای تمام 

سرحدات و بنادر تدویر 

 نشده است.

 X X X X 
تنفیذ و 

 عملیاتی
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شامل ساختن تمام موارد محدودیت 

ها و ممانعت های قانونی در سیستم 

اسیکودا و ایجاد دیتابیس پروفایل 

خطر و حذف گزارش دهی موردی 

 و غیر معیاری

ساختن تمام موارد شامل 

محدودیت ها و ممانعت 

های قانونی در سیستم 

اسیکودا و ایجاد پروفایل 

خطر برای مسافرینی که 

 مکرراً مسافرت می کنند

ریاست عمومی 

 گمرکات

پروفایل خطر برای 

محموله ها و مسافرین 

ایجاد نشده است و 

محدودیت ها و ممانعت 

ها در سیستم اسیکودا 

 گزارش داده نمی شود.

 X X X X 
تنفیذ و 

 عملیاتی

تطبیق برنامه اطالع رسانی و مدیریت 

تغییر جهت اطمینان از آگاهی تمام 

تاجران و مسافرین در مورد 

محدودیت ها و ممانعت هایی که در 

قانون جلوگیری از پول شویی و 

عواید ناشی از جرایم وضع شده 

 است. 

آگاهی تمام مسافرین از 

محدودیت ها و ممانعت 

های وضع شده در قانون 

جلوگیری از پول شویی و 

 عواید ناشی از جرایم 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

برنامه اطالع رسانی و 

مدیریت تغییر جهت 

اطمینان از اینکه مسافرین 

در مورد محدودیت ها و 

ممانعت های وضع شده 

از  در قانون جلوگیری

پولشویی و عواید ناشی 

از جرایم آگاهی حاصل 

 نمایند، وجود ندارد. 

X X X X X 
تنفید و 

 عملیاتی

توسعه و تطبیق   2.4

سیستم پرداخت 

( E-payالکترونیک )

جهت کاهش و حذف 

معامالت نقدی فزیکی 

 در گمرکات

همکاری با بانک مرکزی 

افغانستان و ریاست عمومی 

خزاین جهت توسعه و تطبیق 

 سیستم پرداخت الکترونیک 

عقد توافقنامه با بانکهای تجارتی 

راجع به پروسه های مربوط، مدت 

 زمان تصفیه پرداخت ها و فیس 

عقد توافقنامه در سطح 

خدماتی یا تخنیکی در 

رابطه با پرداخت 

الکترونیک با بانکهای 

 تجارتی 

ریاست عمومی 

 گمرکات

راجع به پرداخت 

الکترونیک توافقنامه ای 

با بانکهای تجارتی 

 وجود ندارد 

X X X   عملیاتی 

وصل نمودن تکنولوژی پرداخت 

 الکترونیک با سیستم اسیکودا 

وصل نمودن تکنولوژی 

پروسس کننده پرداخت 

الکترونیک با سیستم 

اسیکودا که به شکل 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

تکنولوژی پرداخت 

الکترونیک وجود دارد 

اما با سیستم اسیکودا 

 وصل نشده است. 

X X    عملیاتی 
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(real-time پرداخت )

 ها را پروسس نماید.

کمکهای درصورت لزوم، جلب 

مالی به منظور حمایت از سیستم 

 پرداخت الکترونیک

دریافت مساعدت یا 

کمکهای مالی جهت 

تطبیق سیستم پرداخت 

 الکترونیک

ریاست عمومی 

 گمرکات

برای تطبیق سیستم 

پرداخت الکترونیک قبالً 

کمکهای مالی دریافت 

شده است. کمکهای 

مالی جدید برای تطبیق 

کامل و سراسری آن 

 الزم است. 

X X X   عملیاتی 

نظارت از فعالیت   2.5

های عملیاتی کلیدی با 

ایجاد پروگزام مناسب 

کنترولی از طریق 

CCTV 

منظور از این هدف حمایت 

از استراتیژی مبارزه علیه 

فساد و تسهیالت تجارتی 

ریاست عمومی گمرکات از 

طریق ایجاد تاسیسات 

به منظور  CCTVمناسب 

نظارت از ساحات و فعالیت 

 های کلیدی

تهیه پروپوزل برای ایجاد تاسیسات 

شامل تمام منابع،  CCTVزیربنایی  

 دتجهیزات و امکانات مورد نیاز

منظوری پروپوزل برای 

تاسیسات زیربنایی 

CCTV 

ریاست عمومی 

 گمرکات

پروپوزل برای ایجاد 

تاسیسات زیربنایی 

 منظور شده است 
X     تنفیذ قانون 

ایجاد یا تهیه رهنمودها برای فعالیت 

به شمول پالیسی ها  CCTVسیستم  

 و پروسیجرهای مورد لزوم

تطبیق پالیسی ها، 

پروسیجرها و پروسه ها 

جهت مدیریت سیستم 

CCTV 

ریاست عمومی 

 گمرکات

کار تهیه پالیسی ها، 

پروسیجرها و پروسه ها 

 در جریان است. 
X     تنفیذ قانون 
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 5تطبیق ماده  2.6

توافقنامه تسهیل 

تجارت: تطبیق تدابیر 

جهت اطمینان از 

رعایت بیطرفی، عدم 

تبعیض و شفافیت در 

 تمام امور  

بهبود در رعایت بیطرفی، 

عدم تبعیض و شفافیت که 

در حکومتداری خوب 

کمک نموده و به موجب آن 

در کاهش فساد و تشویق 

سهمگیری سکتور 

 عخصوصی ممد و مفید واق

 می گردد

توافقنامه  5تحلیل و ارزیابی ماده 

تسهیل تجارت و شناسایی کاستی ها 

 و ناسازگاری های موجود در اداره

تکمیل تحلیل و ارزیابی و 

 تثبیت و شناسایی کاستی

ها و ناسازگاری های 

 5موجود در تطبیق ماده 

توافقنامه تسهیل تجارت و 

ارایه پیشنهادات در رابطه 

ر آن دبه وضعیت تطبیق 

 ریاست عمومی گمرکات 

 تمویل کننده

تا کنون تحلیل و ارزیابی 

 5از وضعیت تطبیق ماده 

توافقنامه تسهیل تجارت 

 صورت نگرفته است. 

 X    تخنیکی 

تشخیص و تعیین فعالیت های پیش 

بینی شده پالن که تطبیق فوری آن 

 ساده و بسیار آسان باشد 

انجام اقدامات فوری برای 

تطبیق فعالیت هایی که 

انجام زود هنگام آن میسر 

 و امکان پذیر است. 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

فعالیت هایی که امکان 

انجام آن به سادگی و 

فوری ممکن باشد هنوز 

تشخیص و تثبیت نشده 

 است. 

 X X X  تخنیکی 
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. رشد و 3.1

افزایش قابلیت های 

ریاست عمومی 

گمرکات در 

 تحلیل عواید 

مقصد از این هدف ظرفیت 

سازی تیم احصائیه به 

منظور افزایش قابلیت های 

آن در شناسایی و تثبیت 

گرایش ها، وضعیت و 

الگوی تجاری افغانستان از 

طریق تحلیل اقتصادی و 

تجارتی. روشها و 

میتودهای جدید برای پیش 

ینی جمع آوری عواید و ب

مشخص نمودن خالها و 

کاستی های عواید معرفی 

 خواهد شد. 

ارزیابی توانایی های موجود 

تحلیل عواید در ریاست عمومی 

گمرکات و تهیه پالن برای بهبود 

 کارکرد آن

تطبیق برنامه ظرفیت 

 سازی برای تیم احصائیه

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

برای تیم احصائیه معیاری 

مشخص نشده و بنابراین هیچ 

ارزیابی از قابلیت های آن 

 صورت نگرفته است. 

  X X X X 
و حمایت 

 انکشاف

تغییر وظایف و مسئولیت های تیم 

احصائیه جهت برآورده ساختن و 

تحقق نیازمندیهای ریاست 

عمومی گمرکات طبق پالن 

استراتیژیک و استخدام کارمندان 

 واجد شرایط و شایسته

استخدام کارمندان 

شایسته و دارای قابلیت 

های باال در وظایف 

 جدید

ریاست عمومی 

 گمرکات

بخش احصائیه وجود دارد اما 

از قابلیت های الزم برای 

برآورده ساختن نیازمندیهای 

اداره گمرک طبق پالن 

استراتیژیک برخوردار نمی 

 باشد.

  X X   
و حمایت 

 انکشاف

ایجاد و تهیه رهنمودهای الزم 

برای فعالیت و اجراآت بخش 

احصائیه به شمول پالیسی ها و 

 پروسیجرها 

تطبیق رهنمودها، پالیسی 

ها و پروسیجرهای بخش 

 احصائیه 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

رهنمودها، پالیسی ها و 

پروسیجرهای مقتضی و 

سازگار با وظایف و مسئولیت 

بینی شده در های جدید پیش 

 این پالن وجود ندارد 

  X X   
و حمایت 

 انکشاف

آموزش دهی منبع برای ظرفیت 

سازی یا ارتقای ظرفیت بخش 

احصائیه جهت انجام وظایف و 

 مسئولیت های جدید

ارایه آموزش جهت 

ارتقای ظرفیت بخش 

 احصائیه

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

برنامه های آموزشی ارایه شده 

بخش احصائیه معیاری و  به

منظم نبوده و با معیارها و رویه 

های پذیرفته شده مطابقت 

 نداشته است.

  X X X  
و حمایت 

 انکشاف
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توضیح اهداف 
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ایجاد میکانیزم ملی نظارت و 

گزارش دهی عواید و اجراآت یا 

کارکردهای مربوط که ماهانه 

گزارش ارایه نماید که در آن 

گرایش ها، نوسانات و 

مورد جمع آوری توضیحاتی در 

 عواید فراهم گردد

ایجاد میکانیزم کامالً 

فعال نظارت و گزارش 

 دهی عواید 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

میکانیزم واحد و مشخص در 

مورد نظارت و جمع آوری 

 عواید وجود ندارد 
  X    

و حمایت 

 انکشاف

اصالح و 3.2

بهبود پروسه پیش 

 بینی عواید 

بخش احصائیه وضعیت 

فعلی را به نحو مقتضی و 

مناسب تثبیت می نماید تا 

برای پیش بینی های آینده 

محصول و عوارض 

گمرکی بر اساس فعالیت 

های اقتصادی در کشور 

 مورد استفاده قرار گیرد.  

  

فراهم نمودن بسته ها و وسایل 

 –احصائیوی )از قبیل میگا ستات 

Mega Stat  وSPSS به )

 بهبود تحلیل و پیش بینی منظور

 عواید

یک تیم عواید که بتواند 

 تحلیل و پیش بینی عواید

را با استفاده از وسایل و 

بسته های عواید انجام 

 دهد.

 تمویل کننده 

تیم عواید در تحلیل عواید به 

استفاده از پروگرام اکسل اتکا 

دارد. بسته ها و وسایل 

احصائیوی مورد استفاده قرار 

 نمی گیرد. 

  X X X  

 

 

و حمایت 

 انکشاف

 20شناسایی و مشخص نمودن 

فیصد از وارد کنندگانی که 

فیصد  80عواید حاصله از آنها 

 عواید را تشکیل دهد.

ایجاد و نگهداشت 

پروفایل برای وارد 

کنندگانی که عواید 

فیصد  80حاصله از آنها 

عواید جمع آوری شده 

 را تشکیل می دهد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

لیست وارد کنندگان بزرگ 

تهیه شده اما پروفایل برای آنها 

ایجاد نشده است تا به وسیله 

آن اعتبار و درستی نقش آنها 

درصد عواید  80در تشکیل 

 مشخص گردد.

  X X X X 

 

 

و حمایت 

 انکشاف



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
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ایجاد پروگرام  بررسی یا تفتیش 

جهت تنظیم معلومات و اطالعات 

مول شمرتبط از منابع مختلف به 

تبادل اسعار خارجی و معافیت 

های مربوط به واردات و 

صادرات جهت تثبیت صحت و 

سقم جمع آوری عواید و ارجاع 

موارد غیر معمول و نا متعارف به 

بخش تنفید و تفتیش بعد از 

 ترخیص

تصویب و تطبیق 

پروگرام  بررسی و 

تفتیش جهت تنظیم و 

ارزیابی معلومات و 

اطالعات مرتبط جهت 

یی و مشخص شناسا

نمودن موارد غیر معمول 

 در جمع آوری عواید

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

تا کنون پروگرام بررسی یا 

تفتیش به منظور تحلیل و 

بررسی فعالیت های اقتصادی 

در داخل کشور ایجاد نشده 

است تا عواید ذمت قابل 

 حصول را تثبیت نماید

  X X X X 
و  حمایت

 انکشاف

فعالیت های اقتصادی ارزیابی 

فیصد تاجران وارد کننده  20

فیصد محموله ها به هدف  80

 پیش بینی عواید متوقعه

پیش بینی عواید بر 

اساس فعالیت های 

فیصد  20اقتصادی 

فیصد  80تاجران که 

محموله ها را وارد می 

نمایند و همچنین 

شناسایی و تثبیت خطر 

 عوایدی احتمالی

ریاست عمومی 

 گمرکات/تمویل

 کننده

فیصد  20عواید اقتصادی 

فیصد  80تاجران وارد کننده 

محموله های تجاری مورد 

تحلیل و ارزیابی قرار نمی 

 گیرد

  X X X X 
و  حمایت

 انکشاف

تهیه و طرح یک مودل که پروسه 

پیش بینی ساالنه عواید ریاست 

عمومی گمرکات و قانون پذیری 

فیصد  80فیصد تاجران که  20

پرداخت می نمایند، عواید را 

 کمک کند.

ایجاد و حفظ مودل پیش 

بینی عواید که ریاست 

عمومی گمرکات بتواند 

آنرا در پیش بینی جمع 

آوری عواید به منظور 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

ر پیش بینی عواید مبتنی بر سی

و گرایش یا گراف جمع 

اید در سالهای قبلی آوری عو

 می باشد.

  X X X X 
و  حمایت

 انکشاف



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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بهبود اطاعت پذیری از 

 قانون استفاده نماید

طبق ابزارهای  3.3

مربوطه بسته 

عوایدی سازمان 

جهانی گمرکات 

جهت رشد و بهبود 

قابلیت های جمع 

 آوری عواید 

 تحلیل"تطبیق میتود 

 mirror) "شفاف

analysis سازمان )

جهانی گمرکات جهت 

تعیین مقدار اتالف 

احتمالی عواید. این هدف 

دربردارنده مقایسه 

احصائیه تجارتی صادرات 

و واردات به منظور 

تشخیص و تثبیت موارد 

تعیین قیمت نازل )کم 

تعیین قیمت کردن( یا غلط 

تصنیف نمودن اموال می 

گردد. معلومات حاصله 

مشخص می سازد که 

ی گمرکات ریاست عموم

چگونه می تواند تالش ها 

را در جهت حصول 

اطمینان از جمع آوری 

درست عواید سوق دهد. 

وسایل و ابزارهای مربوطه 

بسته عوایدی سازمان 

ارزیابی بسته عوایدی سازمان 

جهانی گمرکات جهت آگاهی و 

دانستن ابزارهای موجود برای 

بهبود و ارتقای قابلیت های جمع 

 آوری عواید

دانستن بسته عوایدی 

سازمان جهانی 

گمرکات با ایجاد یک 

چارچوب مناسب برای 

ریاست عمومی 

 گمرکات

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

ابزارهای عوایدی سازمان 

جهانی گمرکات به منظور 

تشخیص و تثبیت اتالف 

احتمالی عواید مورد استفاده 

 قرار نمی گیرد. 

  X X X X حمایت 

انجام تشخیص و ارزیابی 

معلومات تعرفوی گذشته در 

ریاست عمومی گمرکات با 

استفاده از وسایل و ابزارهای 

 برنامه و ایجاد پالن اصالحی

جهت رفع کاستی ها، خالها و نا 

 رسایی های موجود

نهایی سازی گزارش 

مبنی بر ضعف های 

موجود در تصنیف 

تعرفوی همراه با یک 

پالن جهت تقویت برنامه 

های زیربنایی و کنترولی 

و اقدام برای رفع کاستی 

ها و شکاف های موجود 

 در عواید 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

 تعرفه صورت ارزیابی آمریت

گرفته اما تحلیل و ارزیابی از 

معلومات تعرفوی گذشته به 

 عمل نیامده است. 

  X X X X تخنیکی 

انجام تشخیص و ارزیابی 

معلومات قیمتگذاری موجود در 

ریاست عمومی گمرکات با 

استفاده از وسایل و ابزارهای 

برنامه و ایجاد پالن اصالحی 

 جهت رفع کاستی ها، خالها و نا

 رسایی های موجود

گزارش مبنی بر ضعف 

های موجود در 

قیمتگذاری همراه با یک 

پالن جهت تقویت برنامه 

های زیربنایی و کنترولی 

و اتخاذ اقدامات طبق 

 پالن اصالحی

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

ارزیابی آمریت قیمتگذاری 

صورت گرفته اما تحلیل و 

ارزیابی از معلومات گذشته 

اری به عمل نیامده قیمتگذ

 است.

  X X X X تخنیکی 



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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جهانی گمرکات نیز جهت 

تشخیص و ارزیابی و بهبود 

تعرفه، قیمتگذاری، منشاء 

اموال و تفتیش بعد از 

ترخیص در ریاست 

عمومی گمرکات مورد 

فاده قرار خواهد است

 گرفت. 

انجام تشخیص و ارزیابی از 

معلومات مربوط به قواعد منشاء 

در ریاست عمومی گمرکات با 

استفاده از وسایل و ابزارهای 

برنامه و ایجاد پالن اصالحی 

جهت رفع کاستی ها، خالها و نا 

 رسایی های موجود

نهایی سازی گزارش 

مبنی بر ضعف های 

موجود در قواعد منشاء 

همراه با یک پالن جهت 

تقویت برنامه های 

زیربنایی و کنترولی و 

اتخاذ اقدامات طبق پالن 

 اصالحی

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

قواعد منشاء هنوز مورد تحلیل 

 تخنیکی X X X X   و ارزیابی قرار نگرفته است. 

انجام تشخیص و ارزیابی تفتیش 

ترخیص اموال در ریاست بعد از 

عمومی گمرکات با استفاده از 

وسایل و ابزارهای برنامه و ایجاد 

پالن اصالحی جهت رفع کاستی 

 ها، خالها و نا رسایی های موجود

نهایی سازی گزارش 

مبنی بر ضعف های 

موجود در تفتیش بعد از 

ترخیص و تطبیق پالن 

جهت تقویت برنامه های 

 زیربنایی و کنترولی 

ت عمومی ریاس

گمرکات/تمویل 

 کننده 

ارزیابی آمریت تفتیش بعد از 

ترخیص اموال صورت گرفته 

اما تغییرات الزم هنوز به طور 

 کامل تطبیق نشده است. 

  X X X X عملیاتی 

انتخاب وسایل و ابزارهای مناسب 

افزایش عواید از بسته عواید که 

به جمع آوری بموقع عواید ممد 

 واقع می گردد.  

منظوری و تطبیق پالن 

رشد و افزایش عواید 

جهت کاهش خطرات 

جدید و موجود مثل 

قیمت انتقال و تجارت 

 الکترونیک 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده 

وسایل و ابزارهای بهبود و 

افزایش عواید در رابطه با 

خطرات قیمت انتقال و 

تجارت الکترونیک مورد 

 استفاده قرار نمی گیرد. 

  X X X X عملیاتی 



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

ایجاد برنامه های ارتقای ظرفیت 

که کارمندان را طور مداوم آماده 

برخورد با مسایل جدید مثل 

قیمت انتقال و تجارت 

 الکترونیک نماید.

آموزش کارمندان و 

کسب قابلیت برای 

استفاده از ابزارهای 

عوایدی و برخورد با 

تخنیک ها و ترفندهای 

معمول و جدید فرار از 

 محصول پرداخت

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

در رابطه با وسایل و ابزارهای 

عوایدی جهت برخورد با 

شیوه ها و ترفندهای معمول 

فرار از پرداخت محصول 

برنامه آموزشی تدویر نشده 

 است.

  X X X X عملیاتی 

حصول  3.4

اطمینان از 

موجودیت سیستم 

های قوی مانیفیست 

یا بارنامه  برای تمام 

انواع وسایط نقلیه 

ترانسپورتی جهت 

اطمینان از  اینکه 

حسابدهی و 

مسؤولیت پذیری 

در مورد اموال از 

طریق اظهارنامه 

گمرکی صورت 

گرفته و عواید 

جمع آوری می 

 گردد.

مقصد از این هدف این 

است که تمام اموالی که 

وارد افغانستان می گردد از 

طریق گمرک طی مراحل 

 گردد. 

کارمندان ریاست آموزش تمام 

عمومی گمرکات جهت انجام 

پروسه تایید صحت و سقم تمام 

مانیفیست ها یا بارنامه های 

 دریافت شده

کارمندان آموزش دیده 

در مورد تاییدی 

مانیفیست یا بارنامه و 

پروسه چک، مقایسه یا 

مطابقت آن توانایی و 

قابلیت اجرای پروسه 

چک و ارزیابی و تعیین 

صحت و اعتبار  

نیفیست را کسب ما

 نمایند.

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

کارمندان در مورد چگونگی 

پروسه تاییدی مانیفیست یا 

 بارنامه آموزش داده نشده اند. 
X X X X X عملیاتی 

تدویر برنامه آموزشی، ارایه 

آموزش و آگاهی دهی به جوانب 

ذیدخل بیرونی در مورد شرایط 

الزامات اطاعت پذیری و رعایت 

سیستم اسیکودا راجع به 

 مانیفیست یا بارنامه

فراهم نمودن دسترسی 

حمل و نقل کنندگان 

اموال و مراجع بزرگ 

ترانسپورتی به سیستم 

مانیفیست اسیکودا  و 

آموزش آنها در مورد 

چگونگی شرایط ثبت و 

ریاست عمومی 

 گمرکات

حمل و نقل کنندگان اموال، 

و متصدیان بزرگ  مراجع

ترانسپورتی شرایط ثبت و 

درج مانیفیست را رعایت نمی 

 نمایند. 

X X X X X عملیاتی 



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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درج مانیفیست در 

 سیستم 

تهیه گزارشهای ربعوار اظهارنامه  

های تصفیه ناشده در رابطه با تمام 

مانیفیست های ترانسپورتی و 

 اتخاذ اقذامات مقتضی و مناسب

توزیع گزارش ربعوار 

تخلفات مرتبط به 

مانیفیست و همزمان با 

آن اتخاذ اقدامات 

 مقتضی و مناسب 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

گزارش های تاییدی 

مانیفیست ها تولید یا تهیه نمی 

 گردد. 
X X X X X عملیاتی 

تعیین و مشخص نمودن پروسه 

های الزم و تهیه پالیسی ها و 

پروسیجرها جهت حصول 

اطمینان از اینکه محموله هایی که 

توسط انواع وسایط نقلیه 

ترانسپورتی وارد می گردد به 

اساس اظهارنامه گمرکی مسؤول 

 دانسته می شوند. 

طرح و تهیه پروسه طی 

مراحل محموله ها و تهیه 

رای ر  بپالیسی و پروسیج

تمام انواع وسایط نقلیه 

ترانسپورتی که 

مسؤولیت ارایه اظهارنامه 

گمرکی برای تمام 

محموله های وارداتی و 

پاسخگویی به موجب 

 آن را مشخص سازد. 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

پروسه های الزم طرح و 

مشخص نشده و پالیسی ها و 

پروسیجرها جهت اطمینان از 

ه گمرکی برای ارایه اظهارنام

تمام محموله ها تهیه نشده 

 است.  

  X X X X عملیاتی 



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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بهبود  3.5

مدیریت دیون 

 گمرکی 

تطبیق پروسه ای که به 

موجب آن از ترخیص 

اموال درصورت عدم 

پرداخت دیون گمرکی 

جلوگیری گردد و تطبیق 

برنامه جمع آوری دیون 

گمرکی. این مساله شامل 

تهیه پالیسی مدیریت دیون 

می گردد و درصورتیکه 

دیون به یک فیصدی 

معقول از مجموع عواید 

محدود باشد، رهنمودی 

ر آن تهیه می گردد که د

اشخاص مستحق دیون، 

شرایط و موعد زمانی آن 

 مشخص گردد. 

تهیه پالیسی و پروسیجر مبنی بر 

جلوگیری از ترخیص اموال بدون 

پرداخت یا حصول اطمینان از 

پرداخت محصول و عوارض 

 گمرکی 

ی تصویب و تطبیق پالیس

و پروسیجر مبنی بر 

پرداخت محصول و 

عوارض گمرکی قبل از 

 ترخیص اموال

است عمومی ری

گمرکات/تمویل 

 کننده

پالیسی و پروسیجر جهت 

تثبیت اموالی که بدون 

پرداخت محصول ترخیص 

 می گردد، تهیه نشده است. 

X X X X X عملیاتی 

تطبیق یک برنامه یا مودیول در 

سیستم اسیکودا به منظور ثبت 

دیون گمرکی برای اینکه تیم 

مربوط تامین اطاعت پذیری آنرا 

 نماید.جمع آوری 

تطبیق یک برنامه قوی،  

موثر و پاسخگو برای 

 جمع آوری دیون

ریاست عمومی 

 گمرکات

برنامه جمع آوری دیون  

 X X X X X موجود نیست.

و  حمایت

انکشاف 

 /عملیاتی

تطبیق برنامه   3.6

ارزیابی رژیم 

معافیت مواد نفتی 

بررسی مواد نفتی معافی 

 و تثبیتجهت تشخیص 

موارد احتمالی فرار از 

پرداخت محصول و 

 عوارض گمرکی

تعیین تیم مستقل جهت انجام 

بررسی واردات مواد نفتی معافی 

 با ارایه پیشنهادات 

تکمیل بررسی و ارایه 

گزارش معافیت که در 

آن موارد تخلف و 

فریبکاری مشخص شده 

 باشد برای انجام تحقیق 

ریاست عمومی 

 گمرکات

دات مواد نفتی بررسی وار

 تخنیکی X X X X X معافی هنوز آغاز نشده است. 



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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جهت اطاعت 

تهیه پالن عمل جامع جهت   پذیری از قوانین

تطبیق پیشنهادات ناشی از بررسی 

 و جمع آوری دیون عوایدی

پالن عمل بعد از  

ترخیص جهت جمع 

آوری عوایدی که 

معافیت به نحو متقلبانه 

 بدست آمده باشد.

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

پالن عمل بعد از ترخیص 

اموال جهت پیگیری موارد 

استفاده از معافیت با استفاده از 

تقلب و فریب تهیه و ایجاد 

 نشده است. 

X X X X X عملیاتی 

تطبیق   3.7

مودیول معافی برای 

اموال سریع الفساد 

 جهت

تطبیق یک مودیول معافی 

در سیستم اسیکودا برای 

اموال سریع الفساد و از 

برداشتن پروسه ثبت میان 

 غیر سیستمی یا قلمی

تطبیق مودیول معافی سیستم 

اسیکودا برای اموال سریع الفساد 

 در تمام سرحدات

تطبیق مودیول معافی 

سیستم اسیکودا برای 

اموال سریع الفساد در 

 تمام سرحدات

ریاست عمومی 

 گمرکات

مودیول معافی برای اموال 

سریع الفساد در تمام 

ازی نشده سرحدات راه اند

 است.

X X    عملیاتی 

 تطبیق پروسه  3.8

ای جهت مذاکره 

در مورد تعهدات 

سپرده شده به 

سازمان تجارت 

 جهانی

راه اندازی یک پروسه با 

همکاری وزارت تجارت 

در مورد انجام مذاکرات 

مجدد راجع به تعهدات 

تعرفوی ارایه شده به 

 سازمان تجارت جهانی

 تهیه سند بیان کننده وضعیت

کنونی، شرایط اقتصادی خاص  

افغانستان و موقف کشور و انگیزه 

آن مبنی بر انجام مذاکرات مجدد 

در مورد تعهدات تعرفوی ارایه 

 شده به سازمان تجارت جهانی

تهیه سند بیان کننده 

موقف افغانستان که در 

آن دالیل مبنی بر 

مذاکرات مجدد در 

رابطه با تعهدات تعرفوی 

ان ارایه شده به سازم

تجارت جهانی ارایه می 

 گردد.

ریاست عمومی 

گمرکات/وزارت 

 صنعت و تجارت

هیچ سندی هنوز در این 

 تخنیکی     X خصوص تهیه نشده است.

آغاز پروسه مذاکره مجدد با 

سازمان تجارت جهانی در مورد 

 تعهدات تعرفوی ارایه شده

ارایه یک یادداشت برای 

مذاکره مجدد در مورد 

تعرفوی ارایه تعهدات 

شده در سازمان تجارت 

 جهانی

ریاست عمومی 

گمرکات/وزارت 

 صنعت و تجارت

هیچ یادداشتی ارایه نشده 

 است.
 X X X X تخنیکی 



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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تطبیق مالیه   3.9.

 بر ارزش افزوده

 

ایجاد ظرفیت برای جمع 

آوری مالیه بر ارزش 

افزوده از اموال وارداتی. 

این امر شامل تعیین و 

جهت توظیف منابع 

مدیریت مالیه بر اررش 

افزوده و عیار نمودن و 

هماهنگ ساختن سیستم 

ها، پروسه ها، قانون و 

طرزالعملها طبق شرایط 

جمع آوری مالیه جدید یا 

 مالیه بر ارزش افزوده

تهیه پالن عملیاتی ساختن مالیه بر 

ارزش افزوده در گمرکات 

)رهبری پروژه مالیه بر ارزش 

 افزوده(

ن تغییر پالنی که در آ

پروسه، سیستم، اسناد 

تقنینی و اشخاص که 

برای تطبیق و تحقق جمع 

آوری مالیه بر ارزش 

افزوده الزم است، پیش 

 بینی شده باشد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

ایجاد یا تهیه پالن عملیاتی 

ساختن مالیه بر ارزش افزوده 

 تحت کار است.

 X X X X 

 

 

 تخنیکی

 

 

گنجاندن احکام مرتبط به 

چارچوب حقوقی مالیه بر ارزش 

 افزوده در  قانون گمرکات

تعدیل قانون گمرکات و 

تزئید موارد مرتبط مالیه 

بر ارزش افزوده بر اموال 

 وارداتی در آن

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

قانون گمرکات جهت شامل 

ساختن مالیه بر ارزش افزوده 

اموال وارداتی تعدیل نشده 

 است.

 X X X X یکیتخن 

تهیه پالیسی ها و پروسیجرهای 

الزم به منظور اداره و راهنمایی 

چگونگی جمع آوری مالیه بر 

 ارزش افزوده در گمرکات

تهیه، تصویب و تطبیق 

پالیسی ها و 

پروسیجرهای مالیه بر 

 ارزش افزوده

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

پالیسی ها و پروسیجرهای 

مالیه بر ارزش افزوده تحت 

 کار است.

 X X X X 
 و  حمایت

 انکشاف

( سیستم updateعیار نمودن )

اسیکودا طبق مقتضا و شرایط روز 

و درج نمودن جمع آوری مالیه بر 

 ارزش افزوده در آن

فعال سازی مالیه بر 

ارزش افزوده در سیستم 

اسیکودا به عوض مالیه 

معامالت انتفاعی اموال 

 وارداتی 

ریاست عمومی 

 گمرکات

سیستم اسیکودا این قابلیت را 

دارد که مالیه بر ارزش افزوده 

در آن به حیث مالیه جدید 

اضافه شود اما سیستم هنوز 

 فعال نشده است.

 X X X X عملیاتی 



 

 

اهداف 

 استراتیژیک 

توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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تعیین منابع مورد ضرورت جهت 

حمایت از  تطبیق مالیه بر ارزش 

 افزوده

نیازسنجی منابع و تعیین 

کارمندان شایسته و 

 مهارتهای باالدارای 

ریاست عمومی 

 گمرکات

نیاز سنجی منابع تکمیل 

گردیده اما هنوز کارمند تعیین 

 نشده است.

 X X   
 و  حمایت

 انکشاف

ارایه برنامه آموزشی در مورد 

مالیه بر ارزش افزوده به کارمندان 

گمرک )توسط رهبری پروژه 

 مالیه بر ارزش افزوده(

کارمندان و مسئولین 

آموزش ذیربط گمرک 

ق می بییند و قابلیت تطبی

مالیه بر ارزش افزوده را 

 کسب می نمایند.

ریاست عمومی 

 گمرکات

برنامه آموزشی در مورد مالیه 

بر ارزش افزوده قسما در سال 

 ارایه گردید. 2015

 X X X  
 و  حمایت

 انکشاف

ارایه برنامه های آموزشی و 

آگاهی دهی در مورد مالیه بر 

برای تمام تاجران و ارزش افزوده 

جوانب ذیدخل که مالیه بر ارزش 

افزوده بر آنان اثرگذار است 

)رهبری پروژه مالیه بر ارزش 

 افزوده(

تاجران در مورد تطبیق 

مالیه بر ارزش افزوده 

آموزش و آگاهی داده 

 می شوند

ریاست عمومی 

 گمرکات

برای تاجران قسماً در مورد 

مالیه بر ارزش افزوده آموزش 

 هی داده شده است.و آگا

 X X X  
 و  حمایت

 انکشاف

 

  



 

 

 اتومات سازی توسعه، بهبود و تقویتهدف استراتیژیک  چهارم:  اجراآت و کارکردها و مقاصد: شاخص 4جدول 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش
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ایجاد مرکز  4.1

تکنولوژی 

معلوماتی جهت 

حمایت از ضرورت 

 اصالحات گمرکی

مرکز تکنولوژی 

معلوماتی مسئولیت تمامی 

ضرورت ها و الزامات 

تکنولوژی ارتباطی و 

معلوماتی ریاست عمومی 

گمرکات را بر عهده 

داشته و مستقیماً به رئیس 

عمومی گمرکات 

گزارش دهی خواهد 

نمود. تمام پروژه های 

تکنولوژی به شمول 

 Singleدریچه واحد )

Window تحت اثر )

مرکز تکنولوژی 

 معلوماتی خواهد بود.

تهیه پیشنهاد برای ایجاد مرکز 

تکنولوژی ارتباطی و معلوماتی و 

 تزئید آن در ساختار تشکیل

منظوری ایجاد مرکز 

تکنولوژی ارتباطی و 

معلوماتی در ریاست 

 ات  عمومی گمرک

ریاست عمومی 

 گمرکات

فعالیت ها و اقدامات مرتبط به 

مرکز تکنولوژی ارتباطی و 

معلوماتی منظم، دقیق و 

 معیاری نبوده است. 

  X X X X 
 و  حمایت

 انکشاف

تهیه رهنمود برای اجراآت و 

فعالیت های مرکز تکنولوژی 

ارتباطی و معلوماتی به شمول 

 پالیسی ها و پروسیجرهای الزم

تصویب رهنمودها، 

پالیسی ها و پروسیجرها و 

استفاده از آن در اجراآت 

و فعالیت های مرکز 

 مذکور  

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

هیچ رهنمود، پالیسی و 

پروسیجر وجود ندارد تا بر 

اساس آن فعالیت های مرکز 

 تکنولوژی مدیریت گردد.

  X X X X 
 و  حمایت

 انکشاف

آغاز نمودن پروسه استخدام منابع 

واجد شرایط و دارای مهارت 

 های باال در مرکز تکنولوژی 

تعیین کارمندان واجد 

شرایط و دارای مهارتهای 

 باال در مرکز تکنولوژی

ریاست عمومی 

 گمرکات

منابع کنونی مختص و محدود 

به سیستم اسیکودا است و 

حمایت محدود شبکه موجود 

 است. 

  X X X   
 و  ایتحم

 انکشاف

ایجاد پروگرام  4.2

به منظور تبادله 

الکترونیک یا 

اتوماتیک معلومات 

با شرکای تجاری 

 بزرگ

ایجاد زمینه، چارچوب و 

سیستم های ارتباطی که 

از طریق آن معلومات 

جهت کاهش خطر ارایه 

اظهارنامه های کاذب و 

تقلبی شریک ساخته می 

 شود.

امضای موافقتنامه های همکاری 

های اداری گمرکی با شرکای 

 تجاری بزرگ 

امضا و تطبیق موافقتنامه 

های همکاری اداری 

 گمرکی 

ریاست عمومی 

 گمرکات

موافقتنامه های همکاری 

اداری گمرکی با تعدادی از 

شرکای تجاری بزرگ امضا 

 شده است. 

X X X X X 
 و  حمایت

 انکشاف

مشترک توحید ایجاد تیم های 

معلومات جهت ایجاد چارچوب 

 و سیستم های تبادله معلومات

ایجاد تیم های مشترک 

توحید و درج معلومات 

برای هر موافقتنامه امضا 

 شده تبادله معلومات 

ریاست عمومی 

 گمرکات

تیم های مشترک توحید و 

درج معلومات برای تبادل 

 معلومات ایجاد نشده است. 
X X X X X عملیاتی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 
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تهیه پالیسی ها و پروسیجرها برای 

تسهیل پروسه توحید و درج 

معلومات به منظور تحلیل عواید، 

بررسی یا تفتیش، استخبارات و 

 تحقیق 

تبادل معلومات در تمام 

فعالیت های تطبیقی و 

تنفید و تحلیل عواید 

مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالیسی و پروسیجر در مورد 

استفاده از تبادل معلومات تهیه 

 نشده است.
  X X X X عملیاتی 

 

فعال نمودن  4.3

سیستم اسیکودا در 

تمام ادارات 

گمرکی و تطبیق 

تمام مودیولهای 

 مورد نیاز

حذف معامالت نقدی 

دستی یا غیر اتوماتیک، 

پروسه های تکراری، 

آمارگیزی دقیق با فعال 

نمودن اسیکودا و تطبیق 

 مورد نیازمودیول های 

ارزیابی تمام مودیولهای اسیکودا 

و تثبیت آنهاییکه در حمایت از 

 تطبیق این پالن مهم است. 

نهایی ساختن لیست 

مودیولهای اسیکودا که 

در تطبیق اصالحات 

 گمرکی الزم است.

ریاست عمومی 

 گمرک

ارزیابی مودیولهای اسیکودا 

که الزم و مورد ضرورت می 

 باشد، صورت نگرفته است. 
X X X     عملیاتی 

تهیه پالن تطبیق برای فعال سازی 

 مودیولهای انتخاب شده

تصویب پالن عمل که 

جزئیات برنامه تطبیقی 

برای مودیولهای جدید 

سیستم اسیکودا در آن 

 منعکس شده باشد.

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

برنامه تطبیقی برای مودیولهای 

 عملیاتی   X X X X جدید ایجاد نشده است.

تهیه برنامه داخلی و خارجی 

آموزش و آگاهی دهی به منظور 

حمایت از فعال نمودن 

 مودیولهای جدید

ارایه برنامه آموزش و 

آگاهی دهی اسیکودا به 

جوانب ذیدخل داخلی و 

 خارجی 

ریاست عمومی 

 گمرکات

به جوانب ذیدخل داخلی و 

خارجی در مورد تمام 

مودیولهای اسیکودا آموزش و 

 آگاهی داده نشده است. 

X X X X X عملیاتی 

تهیه پالن راه اندازی سیستم 

جهت فعال نمودن اسیکودا در 

 تمام ادارات گمرکی

راه اندازی مودیولهای 

اسیکودا در تمام ادارات 

 گمرکی

ریاست عمومی 

 گمرکات

مودیولهای اسیکودا راه 

اندازی و فعال گردیده است 

 اما نه در تمام ادارات گمرکی 
X X X X   عملیاتی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
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تهیه پالن انتقالی تمام پروسه های 

 غیر اتوماتیک و تکراری

جاگزین نمودن پروسه 

های غیر اتوماتیک با 

 سیستم اسیکودا 

ریاست عمومی 

 گمرکات

پروسه های غیر اتوماتیک 

هنوز در طی مراحل محموله 

 ها وجود دارد. 
  X X     عملیاتی 

تطبیق دریچه  4.4

 Singleواحد )

Window پیش )

بینی شده در 

توافقنامه تسهیل 

 تجارت

مقصد از این هدف تعیین 

م مسیر برای تطبیق سیست

دریچه واحد است که  

تاجران دارای تجارت 

فرامرزی را قادر می سازد 

که اظهارنامه های 

گمرکی، درخواست 

های اجازه نامه واردات و 

صادرات و دیگر اسناد 

حمایوی از قبیل 

سرتیفیکت مبدا و انوایس 

ها یا بیجک های تجارتی 

احد و یا را در موقعیت و

 اداره واحد ارایه نمایند. 

مرحله ابتدایی یا مقدماتی:           

تهیه سند توضیح ایده، مفهوم و 

اهداف دریچه واحد برای بحث 

های ابتدایی و مقدماتی با جوانب 

مهم ذیدخل و دیگر ادارات 

 دولتی

تهیه، تصویب و تطبیق 

 سند توضیح دریچه واحد 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 نندگانتمویل ک

و دیگر جوانب 

 ذیدخل

سند توضیح دریچه واحد تهیه 

 عملیاتی     X X X نشده است.

مرحله ارایه معلومات و بیان 

جزئیات: انجام بررسی و مطالعات 

امکان سنجی که امکان موفقیت، 

تاثیرات و مفاد دریچه واحد در 

 افغانستان را بیان می دارد.

تکمیل بررسی و مطالعه 

 امکان سنجی 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

تمویل کنندگان 

و دیگر جوانب 

 ذیدخل

بررسی و مطالعه دقیق و 

تفصیلی امکان سنجی هنوز 

 انجام نشده است. 
X X X X X عملیاتی 

ارایه یافته های بررسی و مطالعات 

به جوانب ذیدخل و ذیربط جهت 

 جلب حمایت و موافقت آنان

تصویب تطبیق سیستم 

 افغانستاندریچه واحد در 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

کنندگان و دیگر 

 جوانب ذیدخل

تهیه پیشنهاد یا پروپوزل 

سیستم دریچه واحد هنوز 

 آغاز نشده است. 
  X X     عملیاتی 

مرحله پالنگذاری: ترتیب و 

تنظیم ماستر پالن دارای سطح 

 عالی برای دریچه واحد

تهیه ماستر پالن دارای 

دریچه سطح عالی برای 

 واحد

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

کنندگان و دیگر 

 جوانب ذیدخل

کار تهیه ماستر پالن برای 

دریچه واحد هنوز آغاز نشده 

 است. 
  X X X X عملیاتی 
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مرحله اجرا یا تطبیق:ایجاد تیم 

پروژه جهت مدیریت پروژه 

دریچه واحد )مسایل قانونی، 

قراردادها، تفاهمنامه ها، پالیسی 

پروسیجرها، تامین منابع و  ها و

 ظرفیت سازی(

تکمیل تطبیق دریچه 

 واحد

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

کنندگان و دیگر 

 جوانب ذیدخل

تطبیق دریچه واحد هنوز آغاز 

 عملیاتی X X X     نشده است. 

اتومات سازی  4.5

مرکز خدمات 

 مراجعین

ارایه خدمات بهتر به 

مراجعین با ایجاد 

اتوماتیک ارایه بخشهای 

خدمات جهت مدیریت 

پروسه های طی مراحل و 

سواالت و درخواست 

 های مرتبط

تهیه رهنمود مراجعین و تدابیر 

خدمات به مراجعین که معیارهای 

 خدمات را تعیین می نماید. 

تطبیق رهنمود مراجعین 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

ریاست عمومی 

 گمرکات

رهنمود مراجعین هنوز تهیه 

 عملیاتی       X X نشده است 

ایجاد مراکز خدمات مراجعین  

 در بنادر ورودی بزرگ

ایجاد مراکز خدمات  

مراجعین در بنادر ورودی 

 بزرگ

ریاست عمومی 

 گمرکات

یک مرکز خدمات مراجعین 

در مرکز ریاست عمومی 

گمرکات تحت کار و در حال 

 ایجاد است. 

  X X     عملیاتی 

هماهنگی  4.6

پروژه های 

تکنولوژی جهت 

حمایت از مودل 

عملیاتی مدرن برای 

 گمرکات

مقصد از این هدف 

هماهنگی پروژه های 

تکنولوژی تحت برنامه 

واحد جهت اطمینان از 

رویکرد منظم و ساختاری 

در تهیه و مدیریت تمام 

پروژه های تکنولوژی که 

برای حمایت از تطبیق 

استراتیژیک الزم پالن 

 است.

تهیه یک چارچوب هماهنگ که 

تمام پروژه های تکنولوژی را 

جهت حذف پروژه های جداگانه 

و پروژه های تکراری تحت 

مودل عملیاتی مدرن و عصری 

 توحید و منسجم سازد  

تصویب و تطبیق 

چارچوبی که تمام 

تکنولوژی ها را  در 

ریاست عمومی 

گمرکات توحید و 

 هماهنگ سازد 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

مدیریت پروژه های 

تکنولوژی منظم و پالن شده 

 نمی باشد 
  X X X   

 

 

و  حمایت  

 انکشاف

انجام ارزیابی وسیع سازمانی در 

سطح اداره برای ایجاد پروژه های 

تکنولوژی الزم جهت حمایت از 

پالن استراتیژیک و مودل 

نهایی سازی ارزیابی 

تفصیلی از پروژه های 

تکنولوژی معلوماتی الزم 

 طبق پالن استراتیژیک 

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

ارزیابی وسیع سازمانی در 

سطح کل اداره هنوز صورت 

 نگرفته است. 
  X X X   

 

 

و  حمایت  

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

عملیاتی مدرن و عصری 

 گمرکات 

شامل نمودن مدیریت تغییر و 

اه ر آموزشهای تخنیکی در برنامه

 اندازی و فعال سازی تکنولوژی
  

ریاست عمومی 

گمرکات/تمویل 

 کننده

ارایه آموزش در مورد 

تکنولوژی فراهم شده در 

کریکولم اکادمی گمرکات و 

 مالیات شامل نمی باشد.

  X X X X 

 

و  حمایت  

 انکشاف

انکشاف پالن  4.7

حفظ و نگهداری و 

تعویض سامان 

 آالت

یک برنامه موثر که 

توانایی ارایه پیش بینی 

غرض حفظ و نگهداری 

و در صورت لزوم 

تعویض سامان آالت که 

در اجرای امور روزانه 

نقش مهم دارند را داشته 

 باشد 

انکشاف چهارچوب غرض حفظ 

و نگهداری و تعویض لوازم در 

روشنایی پالیسی ها و طرزالعمل 

 های موجود

چهارچوب و پالیسی های 

مربوط به حفظ و 

نگهداری و تعویض 

 لوازم تهیه و تطبیق گریده 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

چهارچوب و پالیسی های 

مربوط به حفظ و نگهداری و 

تعویض لوازم تهیه و تطبیق 

 نگردیده 

X X X X X 
حمایت و 

 انکشاف

تعیین و گماشتن یک یا چند 

انجام یک سروی شخص غرض 

جامع به سطح اداره در مورد 

لوازم که به حفظ و نگهداری و 

 تعویض دوامدار نیاز دارد

دیتابیس تقسیم اوقات 

حفظ و نگهداری و 

تعویض لوازم تکمیل 

 گردیده 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

سروی عمومی به سطح اداره 

در مورد لوازم که به حفظ و 

نگهداری و تعویض دوامدار 

 نیاز دارد صورت نگرفته 

  X X     
حمایت و 

 انکشاف

تهیه پروپوزل حفظ و نگهداری 

که شامل مصارف باشد تا در 

بودیجه مصرفی ریاست عمومی 

 گمرکات گنجانیده شود

ماده ای در قانوم مصارف 

عملیاتی ریاست عمومی 

گمرکات غرض حفظ و 

نگهداری لوازم اضافه 

 شده 

ریاست عمومی 

 گمرکات

پروپوزل حفظ و نگهداری 

     X X   لوازم تهیه نگردیده 
حمایت و 

 انکشاف

بستن قرار داد حفظ و نگهداری با 

تقسیم اوقات منظم با یک 

 قراردادی مطمین و تصویب شده

با قراردادی عقد بسته 

شده و تقسیم اوقات 

ساالنه حفظ  نگهداری 

 لوازم تهیه گردیده

ریاست عمومی 

 گمرکات 

تقسیم اوقات ارزیابی حفظ و 

     X X X نگهداری ترتیب نیافته 
حمایت و 

 انکشاف
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تهیه پروپوزل تعویض که شامل 

مصارف باشد تا در بودیجه 

مصرفی ریاست عمومی 

 گمرکات گنچانیده شود 

ماده در سند دارای های 

ریاست عمومی 

گمرکات غرض تعویض 

دارایی های کهنه و از 

کار افتاده  به شمول سکنر 

ها و ترازو های کهنه و از 

 کار افتاده اضافه شده

ریاست عمومی 

 گمرکات 

 

وپوزل تعویض دارایی های پر

 ترتیب نیافته 
  X X     

حمایت و 

 انکشاف

بستن قرارداد تعویض با یک 

 قراردادی معتبر و منظور شده 

با قرار دادی قرار داد بسته 

شده و برنامه تعویض 

 ساالنه  لوازم تهیه گردیده 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

تقسیم اوقات و برنامه تعویض 

موجود و ارزیابی لوازم 

 نمیباشد
  X X     

حمایت و 

 انکشاف

اتومات    4.8

سازی پروسه های 

کاری غرض 

حمایت مودل 

عملیاتی مدرن باری 

 گمرک های

حد اکثر استفاده از 

فناوری بخاطر اتومات 

سازی پروسه های کاری 

تا باشد از دست کاری در 

پروسه ها، پروسیجر ها و 

ارقام کاسته شده و 

 سرعت طی مراحل امور

 افزایش یابد

گماشتن یک تیم غرض شناسایی 

تمام پروسه ها و طرزالعمل های 

 که باید اتومات سازی شوند 

لیست جامع پروسه و 

پروسیجر های که باید 

اتومات سازی شوند 

 نهایی گردیده 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

شناسایی پروسه ها و پروسیجر 

ها که باید اتومات سازی 

گردندد تا حال صورت 

 نگرفته 

  X X X X 
حمایت و 

 انکشاف

انکشاف چهارچوب دیزاین 

سیستم تا اتومات سازی و ادغام 

پروسه و پروسیجر ها را تسهیل 

 بخشد

چهارچوب دیزان سیستم 

های غرض اتومات 

سازی و ادغام پروسه 

های و پروسیجره های 

 نهایی و تطبیق گردیده 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

چهارچوب ادغام که ادغام 

پروسه های و پروسیجر های 

چهارچوب اتومات سازی 

 ممکن سازد تهیه نگردیده 

  X X X X 
حمایت و 

 انکشاف

پالن اتومات سازی انکشاف یک 

که تمام پروسه و پروسیجر ها را 

با اسیکودا مدغم ساخته و سیستم 

های مستقل و تکراری جلوگیری 

 نماید

ادغام پروسه ها و 

پروسیجر ها به سیستم 

 اسیکودا 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

مادیول اسیکودا توانایی ادغام 

بعضی از پروسه ها و 

پروسیجرها مشخص را در 

 خود دارد 

  X X X X 
حمایت و 

 انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

ایجاد یک     4.9

ده سیستم پشتیبان دا

ها و ارقام غرض 

مصونیت ارقام 

 تجارت

ایجاد یک برنامه کمکی 

که به پالن استراری وصل 

گردیده باشد تا از ارقام 

صورت تجارت حفاظت 

 گیرد

راه اندازی مطالعه امکان سنجی و 

تحقیق غرض غرض یافتن یک 

روش پشتیبان یا بک اب مطابق به 

 نیازمندیهای اداره 

گزارش امکان سنجی و 

طریقه پشتیبان مورد نظر 

برای ریاست عمومی 

گمرکات غرض 

نگهداری و پشتیبانی 

 ارقام نهایی گردیده 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

مطالعه امکان سنجی برای بک 

اب یا سیستم پشتیبان صورت 

 نگرفته است 
  X X     

حمایت و 

 انکشاف

خریداری لوازم، سامان آالت و 

خدمات غرض مصون نگهداشتن 

 ارقام در بیرون از سیستم 

سامان آالت غرض 

نگهداری و پشتیبانی 

ارقام در بیرون از سیستم 

 خریداری گردیده است 

عمومی ریاست 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

یک سیستم داخلی بک اب یا 

پشتیبان و نهگداری ارقام 

موجود است ولی صرفآ به 

 اسیکودا محدود میباشد

  X X     
حمایت و 

 انکشاف

آغاز پروسه پشتیبان غرض انتقال 

 سرور ها و سامان آالت 

سیستم نگهداری و  بک 

اب یا پشتیبان در بیرون از 

دارای سیستم فعال و 

 کاربرد است

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

سیستم بک اب یا نگهداری 

   X X X   تدارک دیده نشده 
حمایت و 

 انکشاف
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طرح و تطبیق     5.1

یک میکانزیم 

مدیریت خطر و تنفیذ 

 قانون برای اداره 

هدف از این کار شامل 

ساختن مدیریت خطر 

در کار ها، فعالیت های 

و اصول ریاست عمومی 

گمرکات و ایجاد برنامه 

ون قانمدیریت تنفیض 

غرض مدیریت خطرات 

 عملیاتی میباشد

راه انداری یا ارزیابی غرض  

شناسایی ساحات داخلی و 

خارجی که در آن عدم رعایت 

 قانون صورت میگیرد 

گزارش جامع در رابطه به 

ساحات داخلی و خارجی 

که در آن عدم رعایت 

قانون صورت میگیرد 

 تکمیل گردیده است 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 ننده تمویل ک

ارزیابی دقیق رعایت قانون راه 

 عملیاتی     X X   اندازی نشده  

انکشاف یک پالن کامل 

مدیریت خطر برای هر واحد 

 عملیاتی 

پالن مدیرت خطر و 

برنامه پاسخگو بدین 

خطرات برای هر واحد 

تصویب و منظور گردیده 

 است

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

پالن مدیریت خطر برای طی 

مراحل گارگو موجود است 

 ولی نه برهر واحد 
  X X     تنفیذ قانون 

انکشاف یک مودل تنفیذ قانون  

که واضحآ بیان کند که فعالیت 

های تنفیذ قانون چگونه تنظیم 

شوند و روابط بین واحد های 

تنفیذ قانون از قبیل استخبارات، 

مدیریت خطر، تفتیش بعد از 

ترخیص اموال و مراقبت سیار که 

برای تنفیذ و حمایت از تطبیق 

قانون خیلی مهم هستند چگونه 

 گردند هماهنگ

مودل رعایت قانون برای 

ریاست عمومی 

گمرکات تصویب و 

 تطبیق گردیده است

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

مودل رعایت قانون انکشاف 

 تنفیذ قانون     X X   نیافته  
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تجدید نمودن   5.2

میکانیزم سیستم 

قیمت گذاری غرض 

تشخیص قیمت های 

کاذب از طریق بکار 

گرفتن بهترین 

عملکرد های بین 

 المللی که با توافقنامه

های بین المللی 

 سازگار باشد

هدف از این کار وسعت 

بخشدین مدیریت خطر 

مربوط به قیمت گذاری 

در اسیکودا میباشد تا 

قیمت های کاذب اموال 

دارای ارزش زیاد را 

شناسایی نموده و از 

اینکه اوسط قیمت ها 

بطور دوامدار تجدید 

ان اطمینمیگردند کسب 

  حاصل گردد

 20راه اندازی تحقیق باالی 

 80فیصد اموال وارداتی که 

فیصد ارزش اظهار شده را در بر 

میگیرد تا موارد عمده قیمت های 

کاذب شناسایی گردد البته در 

روشنایی رهنمود های سازمان 

 جهانی تجارت

ارزیابی خطر مربوط به 

فیصد  20قیمت گذاری 

 80اقالم وارداتی که 

صد ارزش اظهار شده فی

را در بر میگیرد تا موارد 

ارایه قیمت های پایین و 

 کاذب شناسایی گردد.

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

ارزیابی خطر قیمت گذاری 

در قبال تعداد مشخص از 

اموال صورت گرفته است. 

فیصد  20تحقیق در مورد 

ارزش  80اموال که شامل 

اظهار شده میگردد صورت 

ه تا خطرات مربوط به نگرفت

 قیمت گذاری شناسایی گردد. 

X X X X X تخنیکی 

تجدید پارامتر های خطر در 

وسیله ارزیابی خطر به منظور 

شناسایی موارد عمده ارایه قیمت 

های کاذب در روشنایی قوانین 

قیمت گذاری سازمان جهانی 

 تجارت

اوسط قیمت ها به طور 

ماهوار تجدید میگردند تا 

بالقوه قیمت های موارد 

  کاذب شناسایی گردد

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

اوسط قیمت ها که درحقیقت 

پارامیتر خطر قیمت گذاری 

محسوب میگردد به طور 

 ماهوار تجدید نمیگردند.       

  X X X X تخنیکی 

بلند بردن  5.3

ظرفیت و توانایی 

های بخش 

 استخبارت

انجام امور گمرکی 

مبنی بر یافته های 

استخباراتی که از طریق 

جمع آوری و تحلیل 

معلومات ممکن بوده  و 

برای تصمیم گیری در 

تمام سطوح کمک 

 میکند 

انکشاف یک چهارچوب 

استخباراتی که با رهنمود های 

سازمان جهانی گمرکات و سایر 

 رهنمود های جهانی سازگار باشد

یک چهارچوب تصویب 

شده استخباراتی به 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

واحد های استخباراتی موجود 

است ولی غرض نظارت از 

کارکرد های شان چهارچوب 

  مناسب وجود ندارد

X X       تنفیذ قانون 

عیار ساختن پالیسی ها و پروسیجر 

چهارچوب های استخباراتی تا از 

استخباراتی تجدید شده حمایت 

 صورت گیرد

 ، پروسیجر هاپالیسی ها، 

و پروسه های استخباراتی 

 تطبیق میگردد

ریاست عمومی 

 گمرکات 

پروسه ها، پالیسی ها و 

پروسیجر های واحد 

استخباراتی پراگنده بوده و 

مودل رعایت قانون مدغم 

 نگردیده 

X X X     تنفیذ قانون 
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فناوری ، لوازم و زیر خریداری 

ساخت ها غرضه فراهم ساختن 

زمنیه مناسب برای فعالیت های 

 استخباراتی

تیم استخباراتی در یک 

مکان مطمین جابجا 

گردیده و لوازم الزم 

  خریداری گردیده

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

تیم استخباراتی در یک مکان 

و ماحول مصون و مناسب قرار 

مکانان فناوری نداشته و از ا

معلوماتی مناسب برخور دار 

نمیباشد تا فعالیت های شان را 

 به وجه احسن انجام دهند

  X X     تنفیذ قانون 

متمرکز ساختن فعالیت های 

استخباراتی و از میان برداشتن 

سایر فعالیت های تکراری 

 استخبارتی

یک واحد استخباراتی در 

مرکز ریاست عمومی 

ال فعگمرکات تاسیس و 

 میباشد

ریاست عمومی 

 گمرکات

تیم استخباراتی منبع مرکزی 

استخبارات نمیباشد و فعالیت 

های آن در چندین تیم تنفیذ 

 قانون پراگنده میباشد

X X       تنفیذ قانون 

ساختار مجددد یک تیم 

استخباراتی و کسب اطمینان از 

اینکه تیم مذکور مهارت های و 

نجام و اشایستگی الزم را بر ایفا 

 نقش های جدید دارد

عضای تیم استخباراتی 

شایسته بوده و غرض 

انجام مسولیت های 

جدید مهارت های الزم 

 را دارند

ریاست عمومی 

 گمرکات 

آموزش به تیم استخباراتی 

پراگنده بوده و پاسخگوی 

 نیازمندیهای ساحوی نمیباشد
X X       

حمایت و 

 انکشاف

تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت تا 

مهارت های اساسی را به تیم 

استخباراتی آموزش بدهد و از 

برای ریاست عمومی گمرکات 

 ممد و موثر واقع شود 

برنامه ارتقای ظرفیت 

برای تیم استخباراتی 

 تطبیق گردیده 

تمویل کننده و 

 سایر ذینفعان 

برنامه ارتقای ضرفیت نه روی 

هم دست گرفته نشده و نه 

شامل نصاب تعلیمی اکادمی 

ملی گمرکات گردیده شده 

 است

X X X     
حمایت و 

 انکشاف

تعیین معیار و شاخص های 

کلیدی اجراات غرض نظارت و 

ارزیابی کارکرد های بخش 

 استخبارات

شاخص های اجراات 

تثبیت و در مورد هر عضو 

تیم عملی گردیده تا 

اجراات و کارکرد تیم 

ریاست عمومی 

 گمرکات

اهداف اجراات برای تیم 

مدیریت خطر مشخص 

نگردیده و اجراات انفرادی 

  شان ارزیابی نمیگردد

X X       تنفیذ قانون 
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اساس آن استخبارات به 

 مورد نظارت قرار گیرد

بلند بردن  5.4 

ظرفیت و توانایی 

 های مدیریت خطر 

بهبود بخشیدن مدیریت 

خطر ریاست عمومی 

 گمرکات بخاطر تسهیل

تجارت از طریق 

شناسایی گارگو ها و 

تاجرین دارای بیشترین 

خطر ولی تسهیل 

بخشیدن همزمان 

 تجارت قانونی

تجدید ساختار تیم مدیریت خطر 

غرض کسب اطمینان از اینکه تیم 

مهارت ها و شایستگی های الزم 

بر انجام مسولیت های جدید را 

 دارند

ساختار تیم مدیریت خطر 

به اساس مهارت ها و 

شایستگی های تجدید 

  گردیده

ریاست عمومی 

 گمرکات 

یک تیم مدیریت خطر موجود 

است ولی تمام عضای تیم از 

مهارت ها و قابلیت های الزم 

بخاطر کار در این واحد بر 

 خوردار نمیباشند

X X       تنفیذ قانون 

تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت و 

آموزش دادن مهارت های 

ا به خطر ت اساسی به تیم مدیریت

ریاست عمومی گمرکات ممد و 

  موثر واقع گردد

برنامه ارتقای ظرفیت به 

تیم مدیریت خطر تطبیق 

 گردیده 

ریاست عمومی 

گمرکات / 

 تمویل کننده 

آموزش به تیم مدیریت خطر 

پراگنده بوده و پاسخگوی 

   نیازمندیهای این واحد نمیباشد
X X X     تنفیذ قانون 

معلوماتی و خریداری فناوری 

لوازم ضروری به تیم مدیریت 

خطر غرض توانمندن ساختن شان 

 دراجرای درست امور

تیم های مدیریت خطر از 

هر لحاظ غرض انجام 

وظایف شان مجهز و 

 تجهیز گردیده اند

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

تیم مدیریت خطر به ابزار 

تحلیل خطر دسترسی ندارند تا 

مسولیت هاش  آنها را به انجام

  به طور درست قادر بسازند

X X       تنفیذ قانون 

متمرکز ساختن فعالیت های 

مدیریت خطر و از میان برداشتن 

فعالیت های تکراری مدیریت 

 خطر 

یک واحد متمرکز 

مدیریت خطر در ریاست 

عمومی گمرکات فعال 

  میباشد

ریاست عمومی 

 گمرکات 

فعالیت های پراگنده مدیریت 

با فعالیت های تکرار خطر 

 مدیریت خطر
X X       تنفیذ قانون 
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تطبیق مادیول مدیریت خطر 

 اسیکودا در تمام بنادر ورودی 

مادیول های مدیدیت 

خطر اسیکودا در تمام 

 بنادر فعال میباشد

ریاست عمومی 

 گمرکات 

موجودیت مادیول خطر 

 عملیاتی     X X X اسیکودا در چند بندر محدود

مرور روش ارزیابی خطر و شامل 

ساختن مانفیست حمل و نقل . 

شامل ساختن مانیفیست ها به 

منظور هدف قرار دادن گارکو ها 

در پروسه ارزیابی خطر ریاست 

 عمومی گمرکات 

پروفایل های خطر تطبیق 

و شامل هدف قرار دادن 

 مانیفیست های میباشد

ریاست عمومی 

 گمرکات 

روش شناسایی خطر شامل 

هدف قرار دادن مانیفیست 

 نمیگردد
X X       عملیاتی 

افزایش پروفایل های خطر دارای 

چندین معیارو کسب باز خورد یا 

نظر تا پروفایل ها مطابق آن 

 تجدید کردند

پروفایل خطر دارای معیار 

های متعدد با قابلیت 

گزارش دهی از طریق 

 اسیکودا تطبیق میگردد

ریاست عمومی 

 گمرکات 

پروفایل های دارای معیارهای 

متعدد خطر ایجاد و فعال 

میباشند ولی نتایج آن به 

صورت درست در اسیکودا 

حاصل نمیگردد بنآ هنوز هم 

خالی مدیریت خطر موجود 

 میباشد

X X       عملیاتی 

افزایش بررسی پروفایل خطر و 

تفتیش مربوطه آن تا مداخالت 

تنفیذ یا رعایت قانون مشخص 

 باشند

 بررسی و تفتیش پروفایل

خطر به اساس معیار 

صورت میگیرد نه به 

اساس سلیقه و خواهش 

 افراد

 تمویل کننده

 انتخاب پروفایل خطر شامل 

رهنمود های الزم نمیباشد تا 

آمرین بررسی را درست 

 رهنمایی کند

X X       عملیاتی 
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بهبود بخشیدن  5.5

و باال بردن ظرفیت 

بخش تفتیش بعد از 

 ترخیص اموال 

تسهیل تجارت از طریق 

کاهش طی مراحل 

اموال و راجع شدن شان 

به مسیر سرخ با بلند 

بردن ظرفیت  بخش 

تفتیش بعد از ترخیص 

اموال که این امر باعث 

افزایش عواید نیز 

 میگردد

انکشاف چهارچوب تفتیش بعد 

موال که با رهنمود از ترخیص ا

های سازمان جهانی گمرکات و 

 سایر رهنمود ها سازگار باشد.

چهارچوب تفتیش بعد از 

ترخیص اموال تهیه و 

منظور گردیده تا 

چهارچوب تطبیق قانون 

ریاست عمومی 

گمرکات را حمایت 

 نماید

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

چارچوب تفتیش بعد از 

گردیده ترخیص اموال تهیه 

ولی بنابر  شرایط موافقتنامه 

تسهیل تجارت نیاز به بازنگری 

 دارد

  X X     عملیاتی 

عیار ساختن پالیسی ها، پروسیجر 

ها و پروسه های تفتیش بعد از 

ترخیص اموال تا چارچوب 

بازنگری شده مدیریت خطر را 

 حمایت کند

پالیسی ها، پروسیجر ها و 

پروسه های بازنگری شده 

 بعد از ترخیص تفتیش

 اموال تطبیق میگردد.

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

پالیسی ها، پروسیجر ها و 

پروسه های تفتیش بعد از 

ترخیص اموال به چهارچوب 

 مدیریت خطر ادغام نگردیده 

  X X     عملیاتی 

خریداری ابزار و لوازم مورد نیاز 

 تفتیش بعد از ترخیص اموال

از  بعدتیم های تفتیش 

ترخیص اموال بطور 

کامل غرض اجرای 

فعالیت های شان مجهز و 

 تجهیز شده ند

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

تیم های تفتیش بعد از 

ترخیص اموال با وسایل مورد 

 نیاز شان تجهیز نگردیده اند
  X X     عملیاتی 

متمرکز ساختن فعالیت های 

تفتیش بعد از ترخیص اموال از 

میان برداشتن فعالیت های مشابه و 

تکراری و بررسی های قبل از 

ترخیص اموال به منظور افزایش 

 تفتیش مقیم در شرکت

یک واحد متمرکز 

تفتیش بعد از ترخیص 

اموال در چوکات 

ریاست عمومی 

 گمرکات فعالیت دارد

ریاست عمومی 

 گمرکات

تفتیش بعد از ترخیص اموال 

شامل بررسی های قبل از 

ترخیص اموال نیز میگردد ولی 

چگونگی آن از یک والیت تا 

 والیت دیگر فرق میکند 

  X       عملیاتی 



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

تجدید نمودن ساختار واحد 

تفتیش بعد از ترخیص اموال 

جهت کسب اطمینان از اینکه تیم 

مهارت ها و قابلیت های الزم بر 

مسولیت های جدید را دارا انجام 

 میباشد

تیم تفتیش بعد از 

ترخیص اموال مطابق 

مهارت ها و قابلیت ها 

 ساختار مجدد شده است 

ریاست عمومی 

 گمرکات

یک تیم تفتیش بعد از 

ترخیص اموال موجود است 

ولی تمام عضای تیم مهارت 

ها و قابلیت های الزم بر 

 اجرای وظایف شان را ندارند

  X       عملیاتی 

تطبیق برنامه انکشاف مهارت ها و 

فراهم ساختن مهارت های 

اساسی به تیم تفتیش بعد از 

ترخیص اموال تا برای ریاست 

عمومی گمرکات ممد وموثر 

  واقع گردد

برنامه انکشاف مهارت ها 

به تیم تفتیش بعد از 

ترخیص اموال تطبیق 

 شده 

ریاست عمومی 

گمرکات 

 تمویل کننده 

تیم تفتیش بعد از آموزش 

ترخیص اموال پراگنده بوده و 

پاسخگوی نیازمندیهای این 

  واحد نمیباشد

  X       
 و  حمایت

 انکشاف

راه اندازی یک برنامه اگاهی 

دهی به تاجرین تا تطبیق و رعایت 

 قانون بیشتر گردد

برنامه اگاهی دهی 

تاجرین از سوی بخش 

تفتیش بعد از ترخیص 

اموال و اکادمی 

گمرکات تطبیق گردیده 

 است

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

برنامه اگاهی به تاجرین که 

قانون را رعایت نمیکنند شامل 

مسولیت های این واحد 

  نمیباشد

  X X X X عملیاتی 

 راه و تاسیس    5.6

 های فعالیت اندازی

 تفتیش و تنفیذ

 ریاست با مشترک

 عواید

جمع آوری موثر و 

درست عواید مستلزم 

کار مشترک ریاست 

عمومی گمرکات و 

ریاست عمومی عواید 

بررسی و مد نظر گرفتن بهترین 

عملکرد ها مبنی بر شریک سازی 

معلومات فی ما بین ریاست 

عمومی گمرکات و عواید 

وانکشاف یک پالن  مشترک بین 

پالن تشریک معلومات و 

مساعی فی ما بین ریاست 

عمومی گمرکات و 

 ریاست عمومی عواید

مومی ریاست ع

 گمرکات 

تشریک معلومات فی ما بین 

اسیکودا و سیکتاس ایجاد 

گردیده و فعال میباشد و نیاز به 

 بهبود بخشیدن دارد

    X X X عملیاتی 
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است. این هدف به 

اساس مودل های بین 

المللی زمینه همکاری و 

تشریم مساعی موثر بین 

گمرکات و عواید را 

 فراهم خواهد ساخت

این دو اداره که با جامعه افغانی 

کمیته مشترک کامآل  سازگار باشد 

فعال بین ریاست عمومی 

گمرکات و ریاست 

 عمومی عواید

ریاست عمومی 

 گمرکات 

کمیته مشترک تنفیذ 

گمرکات و عواید تاسیس 

 نگردیده
      X X عملیاتی 

بهبود و بلند  5.7

بردن قابلیت های 

 تحقیق 

بهبود بخشیدن ظرفیت 

ریاست عمومی در 

بخش تحقیق تخطی و 

جرایم گمرکی به 

شمول مبارزه با قاچاق. 

این واحد روی موارد 

کارگو تمرکز خواهد 

 داشت.

انکشاف چارچوب تحقیق در 

روشنایی رهنمود های سازمان 

جهانی گمرکات و سایر رهنمود 

  های بین المللی 

چارچوب تحقیق تهیه و 

منظور گردیده تا 

چارچوب تطبیق قانون 

ریاست عمومی 

گمرکات را حمایت 

 نماید

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

چارچوب تحقیق انکشاف 

 تنفیذ قانون   X X     نیافته است

عیار ساختن پالیسی ها، پروسیجر 

ها و پروسه های تحقیق تا 

چارچوب بازنگری شده مدیریت 

 خطر را حمایت کند

پالیسی ها، پروسیجر ها و 

پروسه های بازنگری شده 

 تحقیق تطبیق میگردد

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

پالیسی های، طرزالعمل ها و 

 تنفیذ قانون X X X     پروسه ها پراگنده اند

خریداری ابزار و لوازم مورد نیاز 

 تفتیش بعد از ترخیص اموال

تیم های تحقیق بطور 

کامل غرض اجرای 

فعالیت های شان مجهز و 

 تجهیز شده ند

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده 

تیم تحقیق غرض انجام 

وظایف شان بطور درست 

 .تجهیز نگردیده است
    X X   تنفیذ قانون 

تحقیق باید به عنوان یک کار 

مسلکی مطرح باشد و سایرفعالیت 

های مشابه و تکراری تحقیق باید 

 از میان برداشته شود

یک واحد متمرکز 

تحقیق در چوکات 

ریاست عمومی 

 گمرکات فعالیت دارد

ریاست عمومی 

 گمرکات 

فعالیت های پارگنده و 

 قانونتنفیذ    X X     تکراری تحقیق
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راه اندازی فعالیت های مشترک 

تحقیق با دیگر نهاد های تطبیق 

 قانون 

تحقیق مشترک با دیگر 

نهاد های تحقیق 

درافغانستان صورت 

 .گرفته است

ریاست عمومی 

 گمرکات 

تحقیق ها به تنهایی انجام میابد 

و فعالیت های مشترک با دیگر 

نهاد های تنفیذ قانون صورت 

 نمیگیرد

    X X X تنفیذ قانون 

تجدید نمودن ساختار واحد 

تحقیق جهت کسب اطمینان از 

اینکه تیم مهارت ها و قابلیت های 

الزم برای انجام مسولیت های 

 جدید را دارا میباشد

ساختار تیم تحقیق مطابق 

به مهارت ها و قابلیت 

های شان تجدید گردید 

تا بتوانند مسولیت های 

جدید شان را به وجه 

 انجام دهنداحسن 

ریاست عمومی 

 گمرکات 

یک تیم تحقیق موجود است 

ولی تمام عضای تیم مهارت 

ها و قابلیت های الزم بر 

 اجرای وظایف شان را ندارند

      X X تنفیذ قانون 

تطبیق برنامه انکشاف مهارت ها و 

فراهم ساختن مهارت های 

اساسی به تیم تفتیش بعد از 

ریاست ترخیص اموال تا برای 

عمومی گمرکات ممد وموثر 

 واقع گردد

برنامه انکشاف مهارت ها 

به تیم تحقیق تطبیق 

 گردیده است

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کننده

آموزش تیم تحقیق پراگنده 

بوده و پاسخگوی نیازمندیهای 

 این واحد نمیباشد
    X X X 

حمایت و 

 انکشاف

باالبردن و  5.8

تقویت قابلیت 

 ترانزیتمدیریت 

منظور هدف هذا این 

است تا مثمریت و 

مؤثریت مدیریت 

محموله ترانزیت در 

ریاست عمومی 

به وجود آوردن چارچوب 

ترانزیت در مطابقت با سازمان 

جهانی گمرک، سازمان تجارت 

جهانی و با بهترین شیوه های 

 معیاری شده.

چارچوب ترانزیت 

بوجود آمد و تائید شد تا 

ریاست عمومی 

گمرکات را حمایت 

 کند.

 تمویل کنندگان

چارچوب ترانزیت از بهترین 

شیوه های معیاری شده 

سازمان جهانی گمرک و 

سازمان تجارت جهانی پیروی 

 نمیکند. 

  X X     عملیاتی 
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گمرکات را از طریق 

اتخاذ شیوه های عصری 

که توسط تکنالوژی و 

روش های کمتر اخالل 

 کننده، افزایش دهد. 

پالیسی ها، طرزالعمل ها و تنظیم 

پروسه های ترانزیت به منظور 

حمایت چارچوب بازبینی شده 

 ترانزیت.

پالیسی ها، طرزالعمل ها و 

پروسه های ترانزیت 

 تطبیق شدند.

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالیسی ها، طرزالعمل ها و 

پروسه ها به وجود آورده شده 

ولی بهترین شیوه های معیاری 

 نمیدهد.شده را انعکاس 

  X X     عملیاتی 

به منظور میسر ساختن عملکرد و 

فعالیت های ترانزیت ابزار، 

تجهیزات مورد نیاز و اطاق 

 مصئون کنترول را فراهم سازید.

تیم های ترانزیت و 

علمکردها به منظور 

اجرای فعالیت های 

 خویش کامالً مجهز اند.

 تمویل کنندگان

تیم ترانزیت به ابزار و وسایل 

مورد نیاز به منظور اجرای 

وظایف خویش مجهز نشده 

 است.

  X X X   عملیاتی 

متمرکز کردن عملکرد ترانزیت 

و و تمام معاینات باید مبنی بر 

خطرات با عرضه کنترول شده 

 محموله با خطر باال باشد. 

یک تیم متمرکز شده که 

عملکرد ترانزیت را در 

ریاست عمومی 

گمرکات مدیریت کند 

 استفاده است. قابل

ریاست عمومی 

 گمرکات

عملکردهای چندپارچه 

ترانزیت و نبود همسانی میان 

 سرحدات. 
  X X     عملیاتی 

فعال کردن فعالیت های مشترک 

ترانزیت با ادارات سراسری 

 مرزی.

اقدامات مشترک 

ترانزیت با سایر ادارات 

تطبیق در حین کشف 

با خطر باال  ٔ  محموله

 صورت گرفته. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

فعالیت های ترانزیت در انزوا 

صورت گرفته و با ادارات 

سراسری مرزی همکاری 

 رسمی صورت نگرفته.

    X X X تنفیذ قانون 

بازسامان کردن تیم ترانزیت به 

منظور حصول اطمینان از اینکه 

تیم دارای مهارت ها و لیاقت 

درست برای ایفای نقش های 

 جدید میباشد.

ترانزیت که  تیم

بادرنظرداشت مهارت ها 

و لیاقت بازسامان شد 

قادر به برآورده کردن 

نیازهای نقش های جدید 

 خویش خواهد بود.

ریاست عمومی 

 گمرکات

اعضای تیم وظایف ترانزیت 

را انجام میدهند ولی داری 

مهارت ها و قابلیت انجام 

وظیفه در گروه ترانزیت 

 نیستند.

    X X   عملیاتی 
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اجرای برنامه توسعه مهارت ها به 

منظور فراهم کردن مهارت 

اساسی برای تیم ترانزیت تا از 

ریاست عمومی گمرکات 

 حمایت نماید.

برنامه توسعه مهارت ها 

برای تیم ترانزیت اجرا 

 شده است.

 تمویل کنندگان

آموزشدهی تیم ترانزیت 

چندپارچه بوده است و بهترین 

روش ها در ساحه را منعکس 

 نمیسازد.

    X X X 
حمایت و 

 انکشاف

به وجود آوردن معیارها و 

شاخص های کلیدی کارکرد به 

منظور نظارت و  ارزیابی کارکرد 

 واحد ترانزیت.

شاخص های کارکرد به 

تمام اعضای تیم به منظور 

ارزیابی کارکرد تیم 

ترانزیت اجرا و اختصاص 

 داده شد.

ریاست عمومی 

 گمرکات

اندازه گیری کارکرد برای تیم 

ترانزیت به وجود نیامده و فعالً 

کارکرد در در مقابل بموقع 

صادر کردن اموال در 

 ترانزیت، اندازه گیری نشده.  

X X X     عملیاتی 

بهبود بخش  5.9

تنفیذ قانون 

گمرکات به در

منظور حمایت از 

پالن عمل ملی مبارزه 

 علیه مواد مخدر

منظور هدف هذا این 

است تا اقداماتی را 

بوجود آورد که از پالن 

عمل ملی مبارزه علیه 

مواد مخدر حمایت 

 نماید. 

ارزیابی پالن عمل ملی مبارزه 

علیه مواد مخدرو بوجود آوردن 

یک برنامه در گمرکات به منظور 

 حمایت از تطبیق این پالن. 

پالن عمل ملی مبارزه 

علیه مواد مخدر در 

فعالیت های ریاست 

عمومی گمرکات جابجا 

 شده. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

فعالیت های تطبیق اهداف را 

که در پالن عمل ملی مبارزه 

علیه مواد مخدر تنظیم شده، 

 منعکس نمیسازد. 

  X X   تنفیذ قانون 

تنظیم کردن پالیسی ها، 

طرزالعمل ها و پروسه های 

مدیریت خطرات و تطبیق به 

 منظور حمایت از اجرای برنامه. 

پالیسی ها، طرزالعمل ها و 

پروسه های مدیریت 

خطرات و تطبیق تنظیم 

شده و اجرا شده که 

قاچاق مواد مخدر را 

منحیث خطرات وارداتی 

 و صادراتی میشناساند. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

پالیسی ها، طرزالعمل ها و 

پروسه های مورد نیاز به منظور 

حمایت از پالن عمل ملی 

مبارزه علیه مواد مخدر بوجود 

 نیامده اند. 

  X X     تنفیذ قانون 
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تطبیق کردن برنامه انکشاف 

مهارت ها به منظور فراهم نمودن 

مهارت های اساسی به تیم های 

تطبیق و البراتوار گمرکات تا از 

 این برنامه حمایت نمایند. 

تیم های تطبیق ریاست 

عمومی گمرکات و 

البراتوار گمرکات 

مهارت دارند تا انواع 

مختلف مواد مخدر را 

شناسایی نموده و روش 

های پنهان سازی را 

 بدانند. 

 تمویل کنندگان

اعضای تیم ایکه با موارد 

مربوط مواد مخدر وارد معامله 

میشوند مهارت های ندارند تا 

 انواع مختلف مواد مخدر را

شناسایی نموده و روش های 

 پنهان سازی را بدانند. 

  X X X   
حمایت و 

 انکشاف

بوجود  5.10

آوردن یک واحد 

به منظور  ۹-ک

قادرسازی ریاست 

عمومی گمرکات 

برای براه اندازی 

بازرسی های 

 غیرمداخله آمیز. 

منظور هدف هذا این 

است که زیرساختی را 

که برای بوجودآوردن 

در  ۹-و تأمین واحد ک

ریاست عمومی 

گمرکات نیاز است، 

 بوجود آورد. 

برگزاری یک جلسه تعیین 

صالحیت به منظور شناسی 

و شناسایی  ۹-نیازهای واحد ک

 محدویت ها و شرایط بالقوه. 

گزارشی که فواید، 

خطرات و محدویت های 

را تنظیم  ۹-واحد ک

 میکند. 

 تمویل کنندگان
جلسه تعیین صالحیت تا هنوز 

 تنفیذ X X X     برگزار نشده است. 

بوجود آوردن یک طرح برای 

تصویب توسط کابینه به منظور 

به شمول  ۹-تأسیس واحد ک

منابع مورد نیاز برای شامل سازی 

 در تشکیل. 

یک طرح تائید شده  

در  ۹-برای واحد ک

ریاست عمومی 

 گمرکات. 

ریاست عمومی 

 گمرکات

 ۹-یک طرح برای واحد ک

در مرحله مفهومی 

(concept stage  .است ) 
    X   تنفیذ قانون 

به وجود آوردن رهنمودها برای 

، به شمول ۹-کار واحد ک

پالیسی ها و طرزالعمل های مورد 

 نیاز. 

پالیسی ها، طرزالعمل ها و 

پروسه ها برای واحد 

 اجرا شده.  ۹-ک

 تمویل کنندگان

رهنمودها، پالیسی ها، 

طرزالعمل ها و پروسه ها 

بوجود نیامده از اینکه مهفوم 

تا اکنون تائید نشده  ۹-ک

 است. 

    X X X تنفیذ 
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آغاز پروسه به منظور بدست 

آوری تهیه کننده مناسب تا واحد 

را به شمول تمام تدارکات  ۹-ک

 به وجود آورد. 

زیرساخت و منابع برای 

 فراهم شده.  ۹-واحد ک
 تمویل کنندگان

واحد تأسیس نشده از اینکه 

تا اکنون  ۹-مفهوم ک

 تصویب نشده. 
      X X تنفیذ 

بوجود  5.11

آوردن و تطبیق یک 

برنامه پیام رسانی و 

 آگاهی دهی عامه

عرضه دایم برنامه های 

پیام رسانی و ارتباطات 

به منظور تقویت روابط 

با شرکاء و افزایش 

 پذیرش دواطلبانه. 

بوجود آوردن یک عملکرد پیام 

رسانی و آگاهی دهی عامه در 

 ریاست عمومی گمرکات.

پیام رسانی و آگاهی 

دهی عامه در عملیات 

ریاست عمومی 

 گمرگات جابجا شده. 

ریاست عمومی 

گمرکات/ 

 تمویل کنندگان

پیام رسانی و آگاهی دهی 

عامه در ایجاد نشده است زیرا 

تمویل کنندگان این فعالیت ها 

را در گذشته مسترد کرده 

 است. 

X X X X X عملیاتی 

بوجود آوردن پالیسی ها و 

طرزالعمل ها به منظور حصول 

اطمینان از اینکه تمام برنامه های 

پیام رسانی و آگاهی دهی عامه 

سامان داده شده و اهداف مورد 

 نظر را برآورده میکنند. 

پالیسی و طرزالعمل های 

پیام رسانی و آگاهی 

 دهی عامه اجرا شدند. 

 تمویل کنندگان

پالیسی ها و طرزالعمل ها برای 

عملکرد پیام رسانی و آگاهی 

دهی عامه تا هنوز بوجود 

 نیامده اند. 

X X X     عملیاتی 

بوجود آوردن یک پالن پیام 

رسانی و آگاهی دهی عامه که 

تمام ریاست ها را به منظور 

دستیابی مؤثر به تمام شرکاءِ 

 مستقیم حمایت خواهد کرد.    

برنامه پیام رسانی و 

آگاهی دهی عامه به 

سطح سازمان برای 

ریاست عمومی 

گمرکات اجرا شده 

 است.  

 تمویل کنندگان
برنامه پیام رسانی عامه به سطح 

 عملیاتی X X X X X سازمان بوجود نیامده است. 

 
  



 

 

 تسهیل تجارت: ششمشاخص های اجراات هدف استراتیژیک : ۶جدول 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

عیار نمودن تمام  6.1

طرزالعمل هاو فعالیت هابا 

ضمیمه عمومى کنوانسیون 

بازنگری شده کیوتو جهت 

عملى نمودن تعهدات 

 نامه تسهیل تجارتتوافق

ایجاد یک راهکار منظم 

ماده کردن ریاست آبراى 

عمومى گمرکات براى 

الحاق به کنوانسیون 

   .بازنگری شده کیوتو

حصول تاییدی وزارت مالیه 

براى الحاق به کنوانسیون 

 .بازنگری شده کیوتو

وردن تایید وزارت مالیه آبدست 

 کنوانسیون به الحاق ېبرا

 .  کیوتو شده بازنگری

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

براى الحاق به  پیشنهاد

کنوانسیون اصالح شده کپوتو 

هنوز به وزارت مالیه تسلیم نه 

 . گردیده

X         
و  حمایت

 انکشاف

اطالع رسانی به سازمان جهانی 

گمرکات جهت آغاز پروسه 

 الحاق

اطالع به سازمان جهانى گمرکات 

 براى پیوستن به کنوانسیون اصالح

 . استشده کیوتو داده شده 

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

اطالعیه الحاق هنوز اغاز نه 

       X   . گردیده
و  حمایت

 انکشاف

 جهت تحلیل قانون گمرکات

به کنوانسیون  تطابق آن

 بازنگری شده کیوتو

یک تحلیل انجام شده که خال 

های قانون گمرکات را با 

و بازنگری شده کیوتکنوانسیون 

 .مشخص میکند

تمویل کننده 

وریاست 

عمومی 

 گمرکات

تحلیل خال تکمیل شده مگر 

       X X . نیاز است که مرور شود
و  حمایت

 انکشاف

تعدیل قانون گمرکات جهت 

تطابق با ضمیمه عمومى و ویژه 

کنوانسیون بازنگری  شده 

 . کیوتو

قانون گمرکات با ضمیمه عمومى 

ه بازنگری شدو ویژه کنوانسیون 

 . کیوتو موافقت دارد

تمویل 

کنندهوریاست 

عمومی 

 گمرکات

تعدیالت در قوانین گمرکات 

وضع گردیده مگر با ضمیمه 

عمومى و ویژه شرایط 

کنوانسیون اصالح شده کیوتو 

  .بطور کامل در تطابق نیست

  X X     
و  حمایت

 انکشاف
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تعدیل تمام قوانین، پروسه ها، 

طرزالعمل ها و مقرره ها مربوطه 

جهت تطابق با کنوانسیون 

 . بازنگری شده کیوتو

سایر قوانین، پروسه ها و 

طرزالعمل ها مربوطه در مطابقت 

با ضمیمه های عمومى و ویژه 

و بازنگری شده کیوتکنوانسیون 

 . تعدیل شده اند

تمویل 

کنندهوریاست 

عمومی 

 گمرکات

سایر قوانین، مقرره ها، پروسه 

ها و طرزالعمل هاى مربوطه با 

ضمیمه عمومى و ویژه 

کنوانسیون اصالح شده کیوتو 

 . در تطابق نیستند

    X X   
و  حمایت

 انکشاف

تسلیم نمودن سند الحاق 

کنوانسیون بازنگری شده 

 . کیوتو

ازنگری بافغانستان با کنوانسیون ا

 .  شده کیوتو پیوسته است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

سند الحاق هنوز تسلیم نه 

   X       . گردیده است
و  حمایت

 انکشاف

 و بنیاد ایجاد اساس 6.2

براى حمایت از تطبیق ماده 

 تسهیل تجارت قنامههاى تواف

مقصد این هدف عبارت  

است ازایجاد یک گروه 

باظرفیت بمنظور نظارت 

از تطبیق ماده هاى 

ارت تجموافقتنامه تسهیل 

و اطمینان دهد که ریاست 

عمومی گمرکات با تعهد 

تعیین شده در اطالعیه 

توافقنامه تسهیل تجارت 

که به سازمان جهانی 

گمرکات تسلیم شده 

 .است، قرار دارد

مسوول براى  تیمایجاد یک 

موافقتنامه نظارت و تطبیق 

  .تسهیل تجارت در گمرکات

ده هاى تطبیق ما تیم برای  تشکیل

تسهیل تجارت را  امهموافقتن

 . نظارت میکند

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

ظرفیت داخلی براى نظارت 

نامه تطبیق ماده هاى توافق

  .تسهیل تجارت موجود نیست
X X X     

و  حمایت

 انکشاف

ایجاد پالن عملیاتی برای تطبیق 

 موافقتنامه تسهیل تجارت

پالن عملیانی ایجاد گردیده و 

های  پروسه برای تطبیق ماده

موافقنتتامه تسهیل تجارت آغاز 

 گردیده

ریاست 

عمومی 

گمرکات/ 

تمویل 

 کنندگان

پالن برای جهت تطبیق این 

    X X موافقتنامه وجود ندارد
و  حمایت

 انکشاف
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ایجاد طرح و پیشنهاد جهت 

ارتقا ظرفیت و تطبیق این 

 موافقتنامه

طرح ارتقا ظرفیت جهت تطبیق 

رتیب تموافقتنامه تسهیل تجارت 

 شده

ریاست 

عمومی 

گمرکات/ 

تمویل 

 کنندگان

طرح برای ارتقا ظرفیت با در 

نظر داشت ماده های موافقتنامه 

 تسهیل تجارت وجود ندارد.
X X    

و  حمایت

 انکشاف

تعدیل اطالعیه توافق نامه 

 ېتسهیل تجارت در موارد ک

 به دوباره ارسال و باشد نیاز

 . صنایع و تجارت وزارت

اطالعیه تعدیل شده توفقنامه یک 

تسهیل تجارت به سازمان جهانى 

 . تجارت ارسال گردیده

ریاست 

عمومی 

گمرکات و 

 سهمداران

اطالعیه توافقنامه تسهیل 

تجارت تعدیل خواهد گردید، 

 وقتیکه مطابقت با حقایق فعلى

در ریاست عمومى گمرکات 

 . تعیین گردد

 X X     
و  حمایت

 انکشاف

گمرکات با در  تعدیل قانون

نظر داشت موارد بدست امده از 

تحلیل هر ماده، براى اطمینان از 

تطبیق مناسب ماده هاى 

 .  توافقنامه تسهیل تجارت

قانون تعدیل شده گمرکات که 

در مطابقت با ماده هاى توافقنامه 

تسهیل تجارت هستند، نشر شده 

 . اند

تمویل 

کنندهریاست 

عمومی 

 گمرکات

تحلیل و قانون گمرکات 

تعدیل نگرده است که تطبیق 

ماده هاى توافقنامه تسهیل 

 .تجارت را حمایت کند

  X X     
و  حمایت

 انکشاف

ساختن ظرفیت و اگاهى دهى 

از توافقنامه تسهیل تجارت، 

 وضیعت تطبیق کشور و تصریح

نقش گمرکات تحت اجندا 

 .توافقنامه تسهیل تجارت

ظرفیت ساخته شده و اموزش ها و 

اگاهى دهى براى تجاران و 

 . کارمندان داده شده است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

اموزش توافقنامه تسهیل 

تجارت تحت یک پروژه 

سازمان جهانى گمرکات 

ایجاد گردیده اما هنوز ارائیه نه 

 .گردیده

X X X X X 
و  حمایت

 انکشاف
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دسترسى به :   1ماده  6.3

انتشار معلومات : معلومات

 از طریقتجارتی، به شمول 

 ترنت و محالت معلوماتی نا

انتشار معلومات تجارتی، 

به شمول اینترنت و 

محالت معلوماتی براى 

مدن یک محیط آبمیان 

ه ک شفاف و ثابت تجارتی

باعث مشارکت 

بیشترادارات ذیربط 

گردیده و ارتباطات را 

میان تاجران، ادرات 

دولتى و سکتور خصوصى 

 .بهبود خواهد بخشید

ارزیابى مجودیت معلومات در 

 .دیپارتمنت ها

یک راپور جامع همراه با 

پشنهادات تجارت و معلومات 

 . گمرکات باید نشر شود

 تمویل کننده

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

ارزیابى معلومات تجارت 

وگمرکات که باید نشر میشد، 

 .اجرا نشده
X         عملیاتی 

فعالیت ها در تشخیص نمودن 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

صورت گرفته  فوری اقدامات

است که فعالیت هاى که در 

 .دسترس هستتد تطبیق شود

ریاست 

عمومى 

 گمرکات

اقدامات که در دسترس هستند 

را اجرا میکند هنوز  1که ماده 

 .اغاز نشده اند
X X       

 

 

 عملیاتی

 

 

کانال های هماهنگ کردن 

ارتباطاتی با تمام تنظیم کننده 

های کلیدی و ترجمه کردن 

 .مواد به زبان های رسمی

کانال هاى ارتباطاتی هماهنگ 

شده اند و مواد به زبان هاى رسمی 

 .ترجمه گردیده

ریاست 

عمومی 

/ گمرکات 

 تمویل کننده

کانال هاى ارتباطاتی ضعیف و 

مواد به زبان هاى رسمى 

 . ترجمه نشده اند
X X X X X 

 

 عملیاتی

دخیل بودن : 2ماده  6.4

ایجاد یک : جامعه تجارتی

 پلتفورم مشورتی با تجاران

پلتفورم مشورتی  ایجاد

همرا با تجاران که فرصت 

گفتگو در باره قوانین و 

مقررات جدید را قبل از 

  .نافذ شدن به آنان می دهد

مشوره کردن با تجاران 

براى اعتماد سازى در 

باالبردن شفافیت و اداره، 

 . بهبود حکومتدارى

ارزیابی سطح دخالت جامعه 

تجارتی در اداره توسط اجرا 

 .نمودن تحیلیل خال

یک گزارش با پیشنهادات 

مشخص در مورد نوعیت و مقدار 

ارتباطات بین ریاست عمومی 

گمرگات و سکتور خصوصی 

 .ترتیب گردیده است

ریاست 

عمومی 

/ گمرکات 

 تمویل کننده

ارزیابی از نوعیت و مقدار 

ارتباطات بین ریاست عمومی 

گمرکات و سکتور خصوصی 

 . انجام نشده است

X         
و  حمایت

 انکشاف

تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

فوری صورت گرفته  قداماتا

است که قعالیت هاى که در 

 دسترس هستتد تطبیق شود

ریاست 

عمومى 

 گمرکات

اقدامات که در دسترس هستند 

ب را اجرا میکند 2که ماده 

 .هنوز اغاز نشده اند
X         

و  حمایت

 انکشاف
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چارچوب ارتباطاتی که ایجاد

سهمداران و اتحادیه های 

شناخته شده را برای مشوره 

چارچوب باید . مشخص میکند

جهت ایجاد  یک راهکار منظم

 محدودیت میکانیزم مشخص با

های زمانی برای شریک نمودن 

 . نظریات را داشته باشد

 جوانب ذیدخل با مشوره همراه

در سطوح مختلف سازمان 

 .صورت گرقته

ریاست 

عمومی 

/ گمرکات 

 تمویل کننده

یک چارچوب ارتباطاتی 

ایجاد نگردیده است ودر 

 .نتیجه ارتباطات پراگنده اند
X X       

و  حمایت

 انکشاف

صدور تصامیم : 3ماده  6.5

ارائیه پیشاپیش : الزامی

معلومات به تجاران 

درخواست کننده در مورد 

طبقه بندى، منشا و قمیت 

 .گذارى کاالها

ارائیه قبلى معلومات ها به 

تجاران درخواست کننده 

در مورد طبقه بندى، منشا 

. وا قیمت گذاری کاال ها

تصامیم الزامی باعث 

ایجادیک سیتم شفاف تر 

اعتماد برای تجار و قابل 

 .خواهد گردید

از وضعیت فعلی ارزیابى 

 تصامیم الزامی در ریاست 

همراه با ها خال  ی ازراپور تحلیل

پشنهادات در مورد اجرا اطالعیه 

هاى قبلى در مورد تعرفه، قمیت 

 گردیدهگذاری و مبنا تکمیل 

ریاست 

عمومی 

/ گمرکات 

 تمویل کننده

راپور تحلیل خال همراه با  

پشنهادات در مورد اجرا 

اطالعیه هاى قبلى در مورد 

تعرفه، قمیت گذاری و مبنا 

 .اجرا نشده

X X       تخنیکى 

تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

اقدامات فوری صورت گرفته 

است که قعالیت هاى که در 

 .هستتد تطبیق شوددسترس 

ریاست 

عمومى 

 گمرکات

اقدامات که در دسترس هستند 

را اجرا میکند هنوز  3که ماده 

 .اغاز نشده اند
X X       تخنیکى 

طرزالعمل هاى : 4ماده  6.6

لت ایجاد سهو: استیناف طلبی

استیناف طلبی در موارد 

 .تصامیم ادارى

ایجاد سهولت استیناف 

طلبی در مورد تصامیم 

طرزالعمل هاى . ادارى

واضح و شفاف استیناف 

ارزیابى میکانیزم هاى موجوده 

استیناف طلبی  در اداره در برابر 

شیوه های بهتر مشخص شده در 

 .موافقت نامه تسهیل تجارت

گزارش ارزیابی میکانیزم موجوده 

در ریاست عمومى گمرگات 

ه پشنهادات تکمیل همرا ب

 .گردیده

ریاست 

عمومی 

/ گمرکات 

 تمویل کننده

تحلیل خال انجام شده اما باید 

در مقابل نیازمندى هاى 

توافقنامه تسهیل تجارت 

 .بررسى شود

 X        تخنیکى 
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طلبی براى تمام تجاران 

بزرگ و کوچک، موجود 

 .خواهد بود

تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

اقدامات فوری صورت گرفته 

است که قعالیت هاى که در 

 .دسترس هستتد تطبیق شود

ریاسات 

عمومى 

 گمرکات

اقدامات که در دسترس هستند 

را اجرا میکند هنوز  4که ماده 

 .اغاز نشده اند
  X X X   تخنیکى 

هزینه ها و  6ماده  6.7

هزینه ها و عوارض : عوارض

وارده بر واردات و صادرات 

 .را منظم سازید

هزینه ها و عوارض وضع  

شده بر واردات و 

صادرات و جریمه ها را 

انتظام بخشید، به شمول 

معیار جلوگیری از تعارض 

منافع در ارزیابی و جمع 

 .آوری جریمه ها

کتلوگی را از هزینه های غیر 

مالیاتی و مصارف احتمالی در 

قبال واردات و صادرات ایجاد 

 گردد. 

موجودیت نهادهای موازی 

تی را مشخص ساخته و حکوم

میزان مطابقت و همخوانی را با 

و  GATTگات VIIIماده 

محدودیت های آن را ارزیابی 

 . نمایید

گزارش هزینه های غیر مالیاتی و 

مصارف احتمالی در مطابقت با 

تکمیل  GATTگات  VIIIماده 

 . شد

 ,تمویل کننده

وریاست 

عمومی 

 گمرکات

ص خگزارش با پیشنهادات مش

در مورد هزینه های غیر 

مالیاتی و مصارف احتمالی بر 

واردات در مطابقت با ماده 

VIII  گاتGATT  آغاز نه

 . گردیده است

X X       تخنیکی 

تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

فعالیت های ساده آسان برای 

تطبیق فوری این ماده مشخص 

 . اند گردیه

ریاست 

عمومی 

 گمرکات 

فعالیت های مشخصکه توانایی 

را دارند هنوز  6تطبیق ماده 

 .مشخص نشده است
X X X X    تخنیکی 

  

ترخیص و : 7ماده  6.8

 :تصفیه امور گمرکی کاالها

ساده سازی و همسان سازی  

اسناد تجاری در مطابقت با 

 معیار های بین المللی

اسناد تجاری را در 

مطابقت به معیارهای بین 

المللی ساده و هماهنگ 

ترخیص و تصفیه .سازید

امور گمرکی کاالها به 

صورت منظم باعث 

مطالعاتی دورانی  را در مورد 

انجام اموال زمان بری ترخیص 

داده و پیشنهادهای مطالعات 

جهت بهبود زمان تصفیه کاال 

 .گردددر گمرکات تطبیق 

تحقیقات در مورد زمان ترخیص 

به صورت دورانی اجرا  اموال

تا زمان و هزینه برای  گردیده

 .تاجران کاهش داده شود

تمویل کننده و 

ریاست 

ی عموم

 گمرکات

این مطالعه در تمام بنادر 

 X X X     .وارداتی انجام نشده است

تخنیکی 

 و حمایت

و 

  انکشاف



 

 

 اهداف استراتیژیک 
توضیح اهداف 

 استراتیژیک
 شاخص نتیجه فعالیت ها 

مرجع تطبیق 

 کننده
 وضعیت فعلی

 سالها
 بخش

1397 1398 1399 1400 1401 

 

 

تشویق و همکاری تاجران 

در بخش های  از قبیل 

 تسلیم وارسال الکترونیکی

اسناد خواهد شد که باعث 

میشود زمان ماندن کاالها 

در مرزها نیز کاهش می 

 . یابد

ه یپروسه های تصفبازنگری 

 تاجران را قادراموال گمرکی 

به  اموالبسازد تا قبل از رسیدن 

تصفیه اقدام نموده و میکانیزم را 

جهت حمایت از ترخیص 

کاالها قبل از تصفیه امور 

گمرکی بر اساس معیارهای 

پذیرفته شده به صورت مشروط 

 . نیز ایجاد نماید

پروسه تصفیه عوارض گمرکی 

قبل از رسیدن کاالها در مطابقت 

 به قوانین مطلوب بین المللی تطبیق

 .شد

تمویل کننده و 

ت ریاس

عمومی 

 گمرکات

گزینه تصفیه عوارض 

گمرکی کاالها قبل از رسیدن 

 .آن قابل دسترس نیست
    X X X 

تخنیکی 

 و حمایت

و 

 انکشاف

تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

فعالیت فوری در دست داشته 

جهت تطبیق این ماده مشخص 

 .گردیده است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

سان و آفعالیت های فوری و 

قابل دسترس جهت تطبیق ماده 

 نگردیدهتا کنون مشخص  7

 . است

    X X X 

تخنیکی 

 و حمایت

و 

 انکشاف

 

هماهنگی : 8ماده  6.9

 : نهادهای مرزی

افزایش همکاری میان 

 نهادهای 

 مختلف مرزی

افزایش همکاری میان 

نهادهای مختلف مرزی 

 جهت افزایش 

هماهنگی های اداری  

برای تسهیل تجارت و 

پیشرفت واردات و 

 . صادرات

ارزیابی میکانیزم فعلی 

هماهنگی سرحدی و شناسایی 

خالهای موجود بر اساس 

 . معیارهای بین المللی

گزارش کامل با پیشنهادات 

مشخص از هماهنگی های جاری 

 . مرزی تکمیل شد

تمویل کننده 

وریاست 

عمومی 

 گمرکات

ارزیابی مرزی و ارزیابی 

هماهنگی های ترتیبات جهت 

شناسایی خالهای موجود بر 

اساس معیارهای بین المللی 

 .  است نگردیدهاجرا 

X X X     تیعملیا  

با سایر نهادها قانونی مرزی 

تفاهم نامه ها امضا نموده و 

کمیته هماهنگی مرزی  ایجاد 

 گردد

تفاهم نامه با ادارت مرزی امضا 

گردیده و کمیته همکاری مرزی 

 . ایجاد شده است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات 

با سایر نهادهای قانونی مرزی 

نگردیده تفاهم نامه امضا 

 . است
X X X X X تیعملیا 
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تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

فعالیت برای تطبیق فوری و سهل 

 . گردیده انداین ماده مشخص 

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

فعالیت های قابل دسترس 

تا کنون   8جهت تطبیق ماده 

 . است نگردیدهمشخص 
  X X X X یعملیات 

تسهیل : ۹ماده  6.10

کنترول گمرکی کاالهای 

 تصفیه ناشده

افزایش همکاری ها میان 

 نهادهای مرزی که باعث

تسهیل تجارت و پیشرفت 

واردات و صادرات 

 . شدخواهد 

پروسه انتقال کاالها از مرزها به 

بنادر خشکه رامورد مطالعه قرار 

داده تا اطاعت پذیری با شیوه 

های بهتر مشخص گردیده و 

 حقدم هابرای ساده سازی واض

 .گردند

گزارش و پیشنهاداتی با معلومات 

کامل در مورد خطرات انتقال 

کاال از مرزها به بنادر خشکه 

 . تکمیل شد

ریاست 

عمومی 

گمرکات و 

 تمویل کننده 

مطالعه در مورد خطرات انتقال 

کاال از مرزها به بنادر خشکه 

 . آغاز نشده است
  X       تیعملیا   

تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

فعالیت هابرای تطبیق فوری و 

سهل این ماده مشخص گردیده 

 . اند

ریاست 

عمومی 

 گمرکات 

فعالیت های قابل دسترس 

مشخص  ۹جهت تطبیق ماده 

 . نگردیده اند
  X X     یعملیات 

موثر نمودن : 10ماده  6.11

رسمیات واردات و 

 . صادارات و ترانزیت

با کاهش بروکراسی 

مربوط به ترانزیت و 

افزایش راهکارهای بدیل 

جهت افزایش پیروی از 

مقررات کیفیت عملیات 

های ترانزیتی را افزایش 

ارزیابی نمودن مراحل رسمی 

مرتبط به واردات، صادرات و 

ترانزیت را جهت تشخیص  

مطابقت این پروسه ها با توافق 

 نامه تسهیل تجارت

زیابی با پیشنهادات گزارش ار

مشخص در مورد مراحل رسمی 

مرتبط به واردات، صادرات و 

ترانزیت را جهت ارزیابی مطابقت 

این پروسه ها با توافق نامه تسهیل 

 .تکمیل شده است تجارت

تمویل کننده 

وریاست 

عمومی 

 گمرکات

گزارش های متعددی ایجاد 

با این هم نیاز به انجام . شده اند

ق شرایط تواف ارزیابی بر اساس

نامه تسهیل تجارت محسوس 

 . است

  X       یعملیات 
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  . دهید
تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

فعالیت ها برای تطبیق فوری و 

اسان این ماده مشخص گردیده 

 . است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات 

فعالیت های قابل دسترس 

 مشخص 10جهت تطبیق ماده 

 . نگردیده است
  X       

 یعملیات

و 

  یتخنیک

تسهیل : 11ماده  6.12

پروسه های طی مراحل اسناد 

 برای کاالهای ترانزیتی 

با کشورهای همسایه و 

شرکای عمده تجاری 

جهت تسهیل بیشتر 

طرزالعمل های واردات و 

صادارت و او امورات 

رسمی آن همکاری داشته 

  . باشد

طرزالعمل های ارزیابی 

مدیریت ترانزیت را از نظر 

مطابقت با راهکارهای توافقنامه 

 تسهیل تجارت 

گزارش و پیشنهادات  را که 

بیانگر مشکالت و موانع مربوط به 

مدیریت کاالهای ترانزیتی باشد 

 . ه استتکمیل شد

تمویل کننده 

وریاست 

عمومی 

 گمرکات

ترتیب گزارش های زیادی ت

، هنوز هم یک گردیده

ارزیابی بر مبنای شرایط 

توافقنامه تسهیل تجارت  

 . ضرورت است

  X X X X 

 یعملیات

و 

 یتخنیک

تشخیص نمودن فعالیت ها در 

 پالن عملیاتی برای تطبیق فوری

 و سهل این ماده

فعالیت جهت تطبیق سهل و فوری 

 . این ماده مشخص شده اند

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

فعالیت های قابل دسترس 

تا کنون  11تطبیق ماده جهت 

 .مشخص نشده است
  X X     

 یعملیات

و 

 یتخنیک

همکاری :12ماده  6.13

 :گمرکی

 

 استراتیژیایجاد و تطبیق 

انکشاف همکاری با 

ادارات گمرکی شرکای 

عمده تجاری ( کشورها)

جهت تسهیل صادرات، 

برسی وضعیت کنونی همکاری 

های گمرگی باکشور های 

 عمده تجارتی  

گزارش ارزیابی با پیشنهادات 

 وضعیت تطبیق مفصلی در باره

 . تطبیق گردید12ماده

تمویل کننده 

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

ارزیابی وضعیت همکاری با 

گمرک های شرکای کالن 

 . تجاری آغاز شده است
X X X     

 یعملیات

و 

 یتخنیک
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گمرکی  همکاری های

همراه با شرکای عمده 

 تجارتی 

 

 بیشترواردات و تسهیل 

طرزالعمل ها و امورات 

رسمی مربوطه که این 

موضع ریاست عمومی 

گمرکات را کمک می 

کند تا توانایی خود را در 

قسمت کاهش سو اتفاده و 

تجارت غیر قانونی 

 . افزایش دهد

مشخص نموده فعالیت ها در 

پالن عملیاتی جهت تطبیق سهل 

 .و فوری این ماده

فعالیت جهت تطبیق سهل و فوری 

 . این ماده مشخص گرده است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

فعالیت های قابل دسترس 

تا کنون  12جهت تطبیق ماده 

 .مشخص نشده است
    X X X 

 یعملیات

و 

 یتخنیک

ایجاد چارچوب   6.14

وبنیاد تطبیق برنامه متصدی 

اقتصادی مورد اعتماد را در 

 افغانستان

هدف این ماده انکشاف و 

تطبیق برنامه متصدی 

در ( AEO)اقتصادیمعتبر 

مطابقت با چارچوب های 

شرکای تجاری بزرگ 

 .می باشد

ایجاد و تطبق ایجاد تیم جهت 

برنامه  تصدی اقتصادی مورد 

آغاز گفتگو با  اعتماد جهت

و  ،شرکای عمده تجاری

چارچوب مناسب تصدی  

اقتصادی مورد اعتماد را برای 

 افغانستان 

کاری فعال جهت آغاز و  تیم

تطبیق برنامه متصدی اقتصادی 

مورد اعتماد در افغانستان ایجاد 

 . گردیده است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

گفتگوها در باره تشکیل 

متصدی اقتصادی مورد اعتماد 

در افغانستان در مراحل ابتدایی 

قرار دارد و گروه های کاری 

  .نیز تا کنون ایجاد نشده است

    X X X یعملیات  

برای تطبیق چارچوب متصدی  

اقتصادی مورد اعتماد، 

تعدیالت الزم در قانون، 

مقررات، طی مراحل و 

طرزالعمل های گمرکی را 

 گرددمشخص 

تعدیل قانون، مقررات، پروسه ها  

و طرزالعمل ها جهت حمایت از 

تطبیق متصدی اقتصادی مورد 

 . اعتماد تکمیل شده اند

تمویل کننده و 

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

تجزیه و تحلیل تعدیالت مورد 

نیاز در قانون گمرکات، 

مقررات، پروسه ها و 

طرزالعمل ها جهت تطبیق 

برنامه متصدی  اقتصادی مورد 

 . اعتماد انجام نشده است

    X X X یعملیات  
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ظرفیت مدیریت برنامه متصدی 

اقصادی مورد اعتماد را در 

تشکیل ریاست عمومی 

گمرکات ایجاد و کارمندان 

 . مناسب را استخدام نمایید

تیم شایسته ای برای مدیریت 

برنامه متصدی اقتصادی مورد 

اعتماد در ریاست عمومی تعیین 

 . شده است

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

چنانچه متصدی اقتصادی 

مورد اعتماد در افغانستان 

ایجاد نشده است، ظرفیت و 

توانایی مدیریت این برنامه نیز 

 . تا کنون ایجاد نشده است

    X X X یعملیات  

ظرفیت الزم جهت حمایت و 

تطبیق برنامه متصدی اقتصادی 

مورد اعتماد را برای کارمندان 

 . ایجاد نماییدگمرکات 

کارمندان با مهارت و دارای 

ظرفیت برنامه متصدی اقتصادی 

  .مورد اعتماد را مدیریت می کنند

تمویل کننده 

وریاست 

عمومی 

 گمرکات

چنانچه متصدی اقتصادی 

مورد اعتماد در افغانستان 

ایجاد نشده است، ظرفیت و 

توانایی مدیریت این برنامه نیز 

 .تا کنون ایجاد نشده است

    X X X یعملیات 

برنامه تشخیص تاجران دارای 

اعتبار برای برنامه متصدی  

اقتصادی مورد اعتماد را آغاز 

 .  نمایید

برنام آزمایشیمتصدی اقتصادی 

 . مورد اعتماد تطبیق گرید

تمویل کننده و 

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

چنانچه متصدی اقتصادی 

مورد اعتماد در افغانستان 

است، برنامه ایجاد نشده 

آزمایشی نیز تا کنون ایجاد 

 .نشده است

    X X X 
عملیات 

 ها

برنامه مدیریت تغیر وآگاهی 

دهی عامه  را تطبیق نمایید تا 

اطمینان حاصل شود که تمام   

تاجران از فواید برنامه متصدی 

اقتصادی مورد اعتماد آگاه 

 .هستند

تمام تاجران از فواید و نیازمندی 

متصدی اقتصادی  های برنامه

 . مورد اعتمادآگاه هستند

  /تمویل کننده

و ریاست 

عمومی 

 گمرکات

چنانچه برنامه متصدی 

اقتصادی مورد اعتماد در 

افغانستان تا کنون اجرا نشده 

است، بنا بر این ابالغ متصدی  

اقتصادی مورد اعتماد و برنامه 

مدیریت تغییرات نیز تا کنون 

 . بوجود نیامده است

    X X X یعملیات 
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ایجاد بنیاد و اساس  6.15

در  AEOجهت تطبیق برنامه 

 افغانستان

این هدف جهت تطبیق 

برنامه متصدی های 

اقتصادی ترتیب گردیده 

 است

  

ایجاد تیم کاری جهت آغاز  

 گفتگو ها با همکاران تجاری

تیم کاری فعال جهت تطبیق این 

  برنامه ایجاد شده

ریاست  

عمومی 

 گمرکات

متصدی های اقتصادی برنامه 

یعملیات  X X X      وجود ندارد  

ای شرکتطبیق موافقتنامه ها با  

 تجاری جهت تطبیق این برنامه

موافقتنامه ها با شرکای تجاری به 

  امضا رسیده

ریاست  

عمومی 

 گمرات

موافقتنامه ها ایجاد و امضا  

یعملیات  X         نگردیده اند   

ترتیب یک پالن  6.16

منابع زیربنا و تجهیزات 

جهت حمایت از مدل جدید 

 عملیاتی گمرکات 

ترتیب یک پالن زیربنا،  

تکنالوژی معلوماتی و 

 تجهیزات که مبتنی به پالن

استراتیژیک  ریاست 

عمومی گمرکات و مدل 

 .عملیاتی جدید گمرکات

اینپالن  تصویر درستی از 

نیازمندی های زیربنایی و 

عمومی گمرکات ریاست 

به صورت کلی و نیازهای 

تجهیزاتی آن که شامل 

ترازو های دیجتالی و 

وسایل ردیابی می شود، 

 .  ارایه خواهد داد

ترتیب چارچوب هماهنگ 

شده که تمامنیازمندی های زیر 

بناهای انکشافی، تکنالوژی 

معلوماتی و  تجهیزاتی را مطابق 

با هم قرار دهد و از رخداد 

ها و تدارکات و پروژه های تن

انکشاف زیربناهای بی ارزش 

 . جلو گیری کند

چارچوب هماهنگ شده تدارک 

تجهیزات و انکشاف زیربنا ها 

 . تایید و تطبیق گردید

تمویل کننده و 

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

چارچوب تدارک تجهیزات و 

انکاشف زیربنا تا کنون ایجاد 

 . نشده است
     X X X 

و  حمایت

 انکشاف

و دفتر 

رئیس 

عمومی 

 گمرکات 

پالن های فعلی تدارک 

تجهیزات و انکشاف زیر بنا را 

که در جریان می باشند، مورد 

ارزیابی قرار دهید و تدرکاتی 

را که با پالن کنونی مطابقت 

  گرددندارند تعلیق 

تمام برنامه های انکشاف 

زیربنایی، تکنالوژی معلوماتی و 

ن ایتدارک تجهیزات که مطابق 

  .تعلیق گردیده اند بودهپالن ن

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

ارزیابی انکشاف زیربنا، 

تکنالوژی معلوماتی و تدارک 

تجهیزات که با این پالن در 

مطابقت قرار ندارند، تا کنون 

 . اجرا نشده است

    X X X 

حمایت و 

دفتر 

رئیس 

عمومی 

 گمرکات
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پالن منابع باز نگری شده زیربنا، 

تکنالوژی معلوماتی و تچهیزات 

را چنانکه که برای تطبیق پالن 

استراتیژیک  الزم است، ایجاد 

  گردد

پالن های زیربنا، تکنالوژی 

معلوماتی و تچهیزات در مطابقت 

به پالن استراتیژیک و نیازهای 

 . تایید شده آن قرار دارد

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

حال حاضر میان انکشاف در 

، تجهیزات تکنالوژی ها زیربنا

معلوماتی و پالن های 

تدراکاتی و پالن استراتیژیک  

 . تناقضاتی وجود دارد

    X X X 

 حمایت

 انکشاف

و دفتر 

رئیس 

عمومی 

 گمرکات

ترتیب پالن جهت  6.17

حمایت از استراتیژی ملی 

 رشد صادرات کشور

پالنی که پروسه ها و 

ها را جهت طرزالعمل 

حمایت از استراتیژی رشد 

صادرات افغانستان سوق 

 . می دهد

پروسه ها و  پالن برایایجاد 

طرزالعمل ها در مطابقت به 

شرایط مورد نیاز چنانچه در 

استراتیژی ملی انکشاف 

صادرات افغانستان تنظیم شده 

 . است، قرار دهد

پروسه ها و طرزالعمل های 

صادرات در دفاتر تعیین شده 

مرکی در مطابقت به استراتیژی گ

انکشاف صادرات افغانستان قرار 

 . دارد

ریاست 

عمومی 

 گمرکات

مطابقت پروسه ها و طرزالعمل 

ها در دفاتر تعیین شده 

گمرکی جهت حمایت از 

استراتیژی ملی  انکشاف 

صادرات افغانستان در میدان 

هوایی بین المللی حامد گرزی  

 . آغاز شده است

  X X X X 

تخنیکی 

و حمایت 

و 

 انکشاف

 
 


