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 و خرند می را خود تجارتی اقالم و کاالھا کھ سرعتی ھمان بھ گان کننده مراجعھ کھ زیرا ، گردد متحول است ناگزیر نیز تجارتی،گمرک معامالت افزایش روبھ سرعت و تجارت باالی حجم ھب توجھ با

 طی کھ اینست تجاری جامعھ انتظار امروز الکترونیکی، تجارت ظھور بھ توجھ با برآن افزون .یابد ترخیص گمرکی سیستم در شان ھای کاالی ھم سرعت ھمان با کھ دارند توقع کنند، می حمل

 و صادرات مقررات و قوانین موثر اعمال، عواید و مالیات موقع بھ و درست آوری جمع انتظار دولت طرفی از .گیرد صورت سریع کاالھا ترخیص و شود پیشبینی وقابل شفاف گمرکی، مراحل
 از و نموده کاغذی اسناد مراحل طی اصالح و اداری امور سازی مدرن و بازنگری بھ باید گمرکی ادارات از یاریبس انتظارات، این تامین منظور بھ دارد را تجارتی کاالھای و اقالم واردات

  .کنند استفاده گمرکی عملیات از حمایت برای الکترونیکی تجارت و طاتاارتب و اطالعات یجتکنالو

  
معینیت ي را در تمام سطوح احات گسترده تشکیل دولت وحدت ملی وزارت محترم مالیه اصال ابتداياز 

ان الکترونیک ساختن ادارات این وزارت به خصوص اعمال نموده است که خروجی  عواید و گمرکات

  . اساسی وزات مالیه را تشکیل میدهد مرکات می باشد که یکی از ستون هايت معینیت عواید و گاادار

تاس در بخش واضیح است که نصب سیستم هاي مانند آسیکودا در اداره گمرکات افغانستان و سیستم سیگ

هیالت زیادي را در امور اداري و جمع آوري عواید بوجود اورده است که ثمره ان ریاست عمومی عواید تس

و  1394بین المللی پول در طول سال مالی مالی توسط صندوق تعیین شده  فجمع آوري عواید باالتر از سق

 .می باشدکاهش فساد و بروکراسی در ادارات 

ل اجراي مقررات و قوانین پیچیده حاکم بر تجارت افغانستان که هنوز گمرك افغانستان از یک طرف مسئو

ا توجه با سیاست هاي هم در بعضی ساحات مبتنی بر شیوه هاي کالسیک و دستی می باشد از طرف دیگر ب

موجود در سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرکات در رابطه به ساده سازي طرزالعمل ها و 

که در از همین رو ریاست عمومی گمرکات . تشریفات گمرکی بشکل الکترونیکی مستلزم می باشد

ریاست گمرك کابل و تمام  این سیستم را در،با تالش هاي همه جانبه چارچوب وزارت مالیه کار می کند 

یوتري است که بیشتر روش پگمرکات سرحدي تطبیق و پیاده نمود این سیستم داراي یک نظام مدیریت کم

هاي تجارت بین المللی را تحت پوشش قرار میدهد و اظهار نامه هاي گمرکی ، فهرست محموله هاي تجارتی 

ن دخالت هاي روش هاي ساده دستی و استفاده از ، روش هاي محاسبه و ترانزیت را بشکل الکترونیک و بدو

که با تطبیق این سیستم ریاست عمومی گمرکات قادرشد تا عرصه تجارت خود را  کاغذ و قلم اداره می کند،

با کشور هاي همسایه بیش از پیش افزایش داده و این ریاست را با تمام گمرکات سرحدي و حتی باادارات 

سازد که امضاي تفاهم نامه گمرکی با تاجکستان وایران در این راستا قابل  گمرکات کشور هاي منطقه متصل

 .ارزیابی است

مبدل سازد براي بدست آوردن  مفیدان را به یک اداره کارآ و وزارت مالیه در نظر دارد تا گمرکات افغانست

تا تمام مادیول هاي سیستم هاي الکترونیک را در ادارات که در صادارت و  است الشاین مهم اداره در ت

بررسی  "نگارنده در طی یک مقاله مبسوطی تحت عنوان . واردات و جمع اوري عواید نقش دارند پیاده سازد

چارچوب کلی اصالحات در ریاست عمومی گمرکات را   "اجمالی اصالح ساختار نظام گمرك افغانستان 

ه هاي پنجم و ششم هفته نامه وزارت مالیه مورد بررسی قرار داده ام در مقاله حاضر تالش می شود تا در شمار

  .قرار دهم اي گمرك الکترونیکی را مورد تحلیل و بررسیمزیت ه

ت براي تجارت اامروز طی مراحل اسناد کاغذي گمرکی بدون بکار گیري تکنالوجی اطالعات و ارتباط

با استفاده از تکنالوجی اطالعات و ارتباطات ایجاد گمرك الکترونیکی . وب می شودگی محسزرجهانی مانع ب

انجام داد و دیگر مشکلی  ارت هاي گمرکی را با دقت و سهولتمی توان تمامی عملیات ، محاسبات و نظ

  . انجام مراحل اداري وجود نخواهد داشت زمانگیريتحت عنوان عدم دقت و یا 

 الت،سرعت انتقال کااله، بهبوددکترونیکی براي تاجران،کاهش هزینه هاي مباگمرك ال فایدةمهم ترین 

  .راحت تر طرف هاي تجاري در پروسه مبادالت تجارتی و اعتماد متقابل می باشد ارتباطات،مشارکت

تجارت الکترونیکی که روش جدیدي درامورتجارتی محسوب میشود،تولیدکننده گان و  انجام امروزبا

  .ند که محصوالت و خدمات خود را به شکل سریع به تمام مشتریان عرضه کنندتجارقادر می شو

در معامالت تجارت الکترونیکی کاالها و اقالم تجارتی که مستلزم تحویل فزیکی است،ارسال الکترونیکی 

به حمل و نقل و اظهار نامه هاي گمرکی براي ادارت گمرکی، این امکان را فراهم )  DATA(مربوط دیتاي 

سازد که قبل از اینکه محموله تخلیه شود،داده هاي مربوط به آن جهت ترخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار  می

نتیجه این کار ترخیص فوري محموله هاي تجارتی است درحالی که به علت تجزیه و تحلیل بهتر و . گیرد

  .سریع تر داده ها،دقت ارزیابی ریسک گمرك بهبود می یابد

یکی با استفاده از یک ساختار مشترك و با ایجاد ارتباط اینترنیتی بین ادارت که امور مستند سازي الکترون

می کنند،میتوانند پروسه ارسال اطالعات الزم براي  نقل کاالها و اقالم تجارتی را نظارتنظارت برحمل و 

کار در نظارت اگر ادرات دولتی مختلف دست اندر. ترخیص اموال را با ورود یک باره اطالعات تبدیل کند

بر صادرات و واردات کاالها همکاري نمایند و اطالعات جمع آوري شده را به اشتراك بگذارند، این کار به 

ات گمرکی، بطور قابل رررس قرار دادن آنالین قوانین و مقبه عالوه در دست.سهولت بیشتر انجام می پذیرد

  .مالحظه اي شفافیت در امور گمرکی را افزایش میدهد

د سازي الکترونیکی گمرکات امکان از قبل شناسایی کردن محموله غیرقانونی یا اموال مشکوك و مستن

قاچاق اقالم تجارتی را فراهم می سازد و همچنین کمک میکند که نمونه گیري بهتري از کاال ها جهت 

ار مورد اعتماد و که این به معناي بررسی فزیکی بهتر و تاخیر کمتر براي تج بررسی و البراتوار صورت گیرد

  .صرفه جویی در وقت کارکنان است

با استفاده از تکنالوجی اطالعات می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظارت هاي گمرکی را با دقت و 

. سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و طوالنی شدن طی مراحل وجود نخواهد داشت

وجی اطالعات در گمرك باعث ایجاد یک اداره موثر و کارآ ،ترخیص عمده ترین مزایاي بکارگیري تکنال

کاالها با شفافیت گمرکی ، دقت در ارزیابی محموله هاي تجارتی، کاربرد یکسان قوانین گمرکی، جمع 

  .آوري بهتر عایدات گمرکی و تحلیل بهتر اطالعات می باشد

ن تلف شده براي صدور جواز ها و ترخیص گمرك الکترونیکی براي تاجران، کاهش زما و مهم ترین فواید

حقوق .1. که میتوان مهم ترین مزیت هاي گمرك الکترونکی را براي تجار قرار ذیل نام برد. کاالها می باشد

کنترول و ارزیابی کاالها و محصوالت صادراتی و . 2گمرکی و مالیات مروبط به صادرات و واردات 

. 5وجود یک مکانیزم گمرکی با هزینه پایین . 4احل اسناد کاغذي ساده سازي و موثر شدن طی مر. 3وارداتی

  .کاهش فساد و بروکراسی

  

الت تجارتیھیالکترونیکی سازی گمرکات زمینھ ساز تس  




