
، ادارهكاري این  طی مراحل

كرد كھ تأثیر  مھم ترانزیتي كشور پیاده

تحت پوشش قرار میدھد ، این سیستم در بخش ھای طی مراحل اسناد اداری ، پرداخت الکترونیکی ، امور 

لھ ھای تجارتی محمو م اسیکودای جھانی در ترانزیت

سیستم هاي مرتبط با آن در تمام گمرکات سرحدي کشور می 

وزارت مالیه افغانستان خود را ملزم میداند که بسترهاي الزم را به 

منظور اجرایی کردن تمام سیستم هاي مدرن و پیشرفته اداري ایجاد کرده و 

مین منظور سیستم هاي جراي صحیح و سریع آن اقدام کند به ه

و به منظور ترویج و الکترونیکی در ادارات مربوطه نصب و راه اندازي شده 

از این سیستم ها آموزش هاي مرتبط با آن براي کارمندان 

امروز امورحمل و نقل در جهان بسیار گسترش یافته و کشور ها براي اینکه 

مصارف و هزینه هاي تجارت را به حد اقل برسانند در صدد آنند که 

سیستم ها و سافت ویرهاي را بوجود آورند که تشریفات و طی مراحل 

اسناد اداري و گمرکی یکسان سازي و یکپارچه گردند که این مساله سبب 

کاهش هزینه و زمان رویه هاي گمرکی و تسهیل در تجارت می گردد 

کشور جهان استفاده می  85یکوداي جهانی در بیشتر از 

  .شود که خوشبختانه کشور ما یکی از آنجمله است

در نظارت و و کنترول اقام تجارتی ، 

کاال هاي ورودي و خروجی از قلمرو گمرکی افغانستان به صورت روان و 

فیک جلوگیري به عمل می آورد و از همه 

مهمتر کیفیت نظارت دروازه هاي خروج بر روند ورود کاال هاي ترانزیتی 

افزون بر آن نظارت و کنترول آنالین نتایج 

مثبتی در انجام امور به صورت صحیح داشته باشد به خصوص در صورت 

  .ار خواهد بودذترونیکی تاثیر گ

یت محمولھ ھای تجارتی

طی مراحلگمركي و در راستاي الكترونیكي كردن 

مھم ترانزیتي كشور پیادهھای گمرك 

  .بسزایي در كاھش ھزینھ و سرعت انجام تشریفات گمركي و عبور محمولھ ھاي ترانزیتي از كشور داشتھ است

تحت پوشش قرار میدھد ، این سیستم در بخش ھای طی مراحل اسناد اداری ، پرداخت الکترونیکی ، امور 

م اسیکودای جھانی در ترانزیتمربوط بھ حمل و نقل ، و ترازیت محمولھ ھای تجارتی را بھ صورت آنالین کنترول و نظارت می کند در مقالھ حاضر سعی می گردد تا نقش سیست

افغانستان از آخرین تحوالت و رویداد هاي مربوط به امور حمل و نقل و 

طوریکه شاهد هستیم کشور هاي جهان و منطقه به سرعت به سوي پیشرفت 

و راه اندازي سیستم هاي جدید و میکانیزه ساختن امور حمل و نقل ، 

ور اداري و تشریفاتی در بخش سازمان هاي گمرکی هستند 

و 

با این تغییرات ایجاد شده حرکت کند ریاست عمومی گمرکات که 

در چارچوب وزارت مالیه افغانستان فعالیت می کند تالش نمود تا امور 

اي کاري تجارتی را مدرن سازي نماید و خوشبختانه 

توانست گام هاي موثري در این راستا برداشته و موفق به نصب سیستم هاي 

پیشرفته در اداره گمرکات کشور که امور تجارت داخلی و خارجی را 

همانگونه که مطلع هستید، شرایط حاکم بر منطقه باعث 

 .

بنابراین براي ارائه خدمات بهتر باید بستر الزم انتقال مستقیم یا غیرمستقیم 

براي توسعه تجارت بین کشور هاي 

ي امور را در پی دارد و 

از مزیت هاي سیستم فوق استفاده 

و یک 

ترانزیت 

نصب و راه ندازي آسیکودا و 

سیستم هاي مرتبط با آن در تمام گمرکات سرحدي کشور می 

وزارت مالیه افغانستان خود را ملزم میداند که بسترهاي الزم را به .باشد

منظور اجرایی کردن تمام سیستم هاي مدرن و پیشرفته اداري ایجاد کرده و 

جراي صحیح و سریع آن اقدام کند به هانسبت به 

الکترونیکی در ادارات مربوطه نصب و راه اندازي شده 

از این سیستم ها آموزش هاي مرتبط با آن براي کارمندان  استفاده اعظمی

  .امور مربوطه آماده و ارایه گردید

امروز امورحمل و نقل در جهان بسیار گسترش یافته و کشور ها براي اینکه 

مصارف و هزینه هاي تجارت را به حد اقل برسانند در صدد آنند که 

سیستم ها و سافت ویرهاي را بوجود آورند که تشریفات و طی مراحل 

اسناد اداري و گمرکی یکسان سازي و یکپارچه گردند که این مساله سبب 

کاهش هزینه و زمان رویه هاي گمرکی و تسهیل در تجارت می گردد 

یکوداي جهانی در بیشتر از امروز سیستم اس

شود که خوشبختانه کشور ما یکی از آنجمله است

در نظارت و و کنترول اقام تجارتی ،  یاندازي سیستم فوق تاثیر به سزائ راه

کاال هاي ورودي و خروجی از قلمرو گمرکی افغانستان به صورت روان و 

فیک جلوگیري به عمل می آورد و از همه شبانه روزي دارد و از ایجاد ترا

مهمتر کیفیت نظارت دروازه هاي خروج بر روند ورود کاال هاي ترانزیتی 

افزون بر آن نظارت و کنترول آنالین نتایج . به کشور افزایش پیدا میکند

مثبتی در انجام امور به صورت صحیح داشته باشد به خصوص در صورت 

ترونیکی تاثیر گکدریافت اسناد به صورت ال

 
 

یت محمولھ ھای تجارتینقش سیستم آسیکودای جھانی در ترانز

 

گمركي و در راستاي الكترونیكي كردن  اصالحات

گمرك   اکثریترا در  اموال و کاالت ھای تجارتی

بسزایي در كاھش ھزینھ و سرعت انجام تشریفات گمركي و عبور محمولھ ھاي ترانزیتي از كشور داشتھ است

تحت پوشش قرار میدھد ، این سیستم در بخش ھای طی مراحل اسناد اداری ، پرداخت الکترونیکی ، امور 

مربوط بھ حمل و نقل ، و ترازیت محمولھ ھای تجارتی را بھ صورت آنالین کنترول و نظارت می کند در مقالھ حاضر سعی می گردد تا نقش سیست

افغانستان از آخرین تحوالت و رویداد هاي مربوط به امور حمل و نقل و 

  .نحوه ي فعالیت آنها به اسرع وقت مطلع شوند

طوریکه شاهد هستیم کشور هاي جهان و منطقه به سرعت به سوي پیشرفت 

و راه اندازي سیستم هاي جدید و میکانیزه ساختن امور حمل و نقل ، 

ور اداري و تشریفاتی در بخش سازمان هاي گمرکی هستند 

و براي اینکه کشور ما از تغییرات و تحوالت عقب نماند و بتواند همگام 

با این تغییرات ایجاد شده حرکت کند ریاست عمومی گمرکات که 

در چارچوب وزارت مالیه افغانستان فعالیت می کند تالش نمود تا امور 

اي کاري تجارتی را مدرن سازي نماید و خوشبختانه 

توانست گام هاي موثري در این راستا برداشته و موفق به نصب سیستم هاي 

پیشرفته در اداره گمرکات کشور که امور تجارت داخلی و خارجی را 

همانگونه که مطلع هستید، شرایط حاکم بر منطقه باعث 

. کاالهاي ترانزیتی از یک شیوه حمل استفاده شود

بنابراین براي ارائه خدمات بهتر باید بستر الزم انتقال مستقیم یا غیرمستقیم 

براي توسعه تجارت بین کشور هاي  و تسهیالت زیربنایی

.  

ي امور را در پی دارد و راه اندازي سیستم آسیکوداي جهانی، استانداردساز

از مزیت هاي سیستم فوق استفاده  براي تسهیل امور تالش کرد

و یک  مورد بررسی قرار دهدرا مجدداً  يکار اعظمی نموده و پروسه هاي

ترانزیت  طی مراحلواحد براي اجراي هر چه بهتر این سیستم در 

نصب و راه ندازي آسیکودا و  هاکه نتیجه این تالش 

نقش سیستم آسیکودای جھانی در ترانز

اصالحاتدر چارچوب طرح  افغانستان

اموال و کاالت ھای تجارتی در ترانزیت

بسزایي در كاھش ھزینھ و سرعت انجام تشریفات گمركي و عبور محمولھ ھاي ترانزیتي از كشور داشتھ است

تحت پوشش قرار میدھد ، این سیستم در بخش ھای طی مراحل اسناد اداری ، پرداخت الکترونیکی ، امور  را ارت خارجیآسیکودا یک سیستم کپمیوتری اداره گمرکی است کھ تمام پروسھ ھای تج

مربوط بھ حمل و نقل ، و ترازیت محمولھ ھای تجارتی را بھ صورت آنالین کنترول و نظارت می کند در مقالھ حاضر سعی می گردد تا نقش سیست

یکی از دستاورد مهم و بزرگ وزارت مالیه افغانستان راه اندازي و نصب 

 امور در 

 هاي سرحدي می باشد که در قدم اول

سبب ایجاد سهولت در طی مراحل اسناد اداري ، کاهش پروسه هاي اداري 

و طوالنی مدت ، جمع آوري تمام اسناد و اوراق گمرکی به صورت 

Risk management   معیاري ،

سازي امور گمرکات ، امنیت و جلوگیري از قاچاق اقالم و مواد ، و نظارت 

در صورت تطبیق کامل تمام مادیول هاي این سیستم ، مهم ترین شاخص 

زیت یعنی کاهش هزینه هاي حمل و نقل محموله ها ، ارتقاي 

کیفیت خدمات و سرعت عمل در انجام امور گمرکی به وقوع خواهد 

، این امکان را فراهم ساخته تا همه 

انجام  اتگمرک

ارتقا پیدا  اقالم تجارتی

وله هاي ترانزیتی این 

امکان را فراهم می سازد تا با بهره گیري از این شیوه نظارتی نسبت به 

بررسی هر یک از محموله ها در هنگام ورود، طول مسیر و خروج آنها 

زیت ننظارت همزمان و همه جانبه صورت گیرد که این امر در سالمت ترا

 امور گمرکات

افغانستان از آخرین تحوالت و رویداد هاي مربوط به امور حمل و نقل و 

نحوه ي فعالیت آنها به اسرع وقت مطلع شوند

طوریکه شاهد هستیم کشور هاي جهان و منطقه به سرعت به سوي پیشرفت 

و راه اندازي سیستم هاي جدید و میکانیزه ساختن امور حمل و نقل ، 

ور اداري و تشریفاتی در بخش سازمان هاي گمرکی هستند یکسان سازي ام

براي اینکه کشور ما از تغییرات و تحوالت عقب نماند و بتواند همگام 

با این تغییرات ایجاد شده حرکت کند ریاست عمومی گمرکات که  همسو

در چارچوب وزارت مالیه افغانستان فعالیت می کند تالش نمود تا امور 

اي کاري تجارتی را مدرن سازي نماید و خوشبختانه اداري و پروسه ه

توانست گام هاي موثري در این راستا برداشته و موفق به نصب سیستم هاي 

پیشرفته در اداره گمرکات کشور که امور تجارت داخلی و خارجی را 

همانگونه که مطلع هستید، شرایط حاکم بر منطقه باعث .بدوش دارد بردارد

کاالهاي ترانزیتی از یک شیوه حمل استفاده شود شده تا براي انتقال

بنابراین براي ارائه خدمات بهتر باید بستر الزم انتقال مستقیم یا غیرمستقیم 

و تسهیالت زیربنایی کاال فراهم شود

منطقه و فرامنطقه ایجاد شود

راه اندازي سیستم آسیکوداي جهانی، استانداردساز

براي تسهیل امور تالش کرد وزارت مالیه

اعظمی نموده و پروسه هاي

واحد براي اجراي هر چه بهتر این سیستم در  شیوه ي

که نتیجه این تالش  عیین نمایدخارجی ت

 نقش سیستم آسیکودای جھانی در ترانز

افغانستانجمھوري اسالمي 

در ترانزیت سیستم آسیكوداي جھاني

بسزایي در كاھش ھزینھ و سرعت انجام تشریفات گمركي و عبور محمولھ ھاي ترانزیتي از كشور داشتھ است

آسیکودا یک سیستم کپمیوتری اداره گمرکی است کھ تمام پروسھ ھای تج

مربوط بھ حمل و نقل ، و ترازیت محمولھ ھای تجارتی را بھ صورت آنالین کنترول و نظارت می کند در مقالھ حاضر سعی می گردد تا نقش سیست

   .قرار بگیرد مورد تحلیل و بررسی

یکی از دستاورد مهم و بزرگ وزارت مالیه افغانستان راه اندازي و نصب 

 Asycuda world systemسیستم اسیکوداي جهانی یا 

هاي سرحدي می باشد که در قدم اولترانزیت خارجی در تمام گمرك 

سبب ایجاد سهولت در طی مراحل اسناد اداري ، کاهش پروسه هاي اداري 

و طوالنی مدت ، جمع آوري تمام اسناد و اوراق گمرکی به صورت 

 Risk managementالکترونیکی ، اعمال مدیریت ریسک 

سازي امور گمرکات ، امنیت و جلوگیري از قاچاق اقالم و مواد ، و نظارت 

  .ت آنالین است

در صورت تطبیق کامل تمام مادیول هاي این سیستم ، مهم ترین شاخص 

زیت یعنی کاهش هزینه هاي حمل و نقل محموله ها ، ارتقاي 

کیفیت خدمات و سرعت عمل در انجام امور گمرکی به وقوع خواهد 

، این امکان را فراهم ساخته تا همه  از طرح اسیکوداي جهانی

گمرکریاست عمومی کارها به صورت یک پارچه و از طریق 

اقالم تجارتیایمنی  مربوطه کاهش ،در نتیجه هزینه هاي 

  .به عمل آیدکرده و از هرگونه جعل و تقلب جلوگیري 

وله هاي ترانزیتی این میکانیزم سیستم مانیتورینگ و کنترول آنالین محم

امکان را فراهم می سازد تا با بهره گیري از این شیوه نظارتی نسبت به 

بررسی هر یک از محموله ها در هنگام ورود، طول مسیر و خروج آنها 

نظارت همزمان و همه جانبه صورت گیرد که این امر در سالمت ترا

امور گمرکاتامر کارکنان نقش بسزایی خواهد داشت و در نتیجه 

 

جمھوري اسالمي  اتگمرك

سیستم آسیكوداي جھاني

بسزایي در كاھش ھزینھ و سرعت انجام تشریفات گمركي و عبور محمولھ ھاي ترانزیتي از كشور داشتھ است

  

آسیکودا یک سیستم کپمیوتری اداره گمرکی است کھ تمام پروسھ ھای تج

مربوط بھ حمل و نقل ، و ترازیت محمولھ ھای تجارتی را بھ صورت آنالین کنترول و نظارت می کند در مقالھ حاضر سعی می گردد تا نقش سیست

مورد تحلیل و بررسی

یکی از دستاورد مهم و بزرگ وزارت مالیه افغانستان راه اندازي و نصب 

سیستم اسیکوداي جهانی یا 

ترانزیت خارجی در تمام گمرك 

سبب ایجاد سهولت در طی مراحل اسناد اداري ، کاهش پروسه هاي اداري 

و طوالنی مدت ، جمع آوري تمام اسناد و اوراق گمرکی به صورت 

الکترونیکی ، اعمال مدیریت ریسک 

سازي امور گمرکات ، امنیت و جلوگیري از قاچاق اقالم و مواد ، و نظارت 

ت آنالین استامور به صور

در صورت تطبیق کامل تمام مادیول هاي این سیستم ، مهم ترین شاخص 

زیت یعنی کاهش هزینه هاي حمل و نقل محموله ها ، ارتقاي ندر ترا

کیفیت خدمات و سرعت عمل در انجام امور گمرکی به وقوع خواهد 

  .پیوست

از طرح اسیکوداي جهانیبهره گیري 

کارها به صورت یک پارچه و از طریق 

در نتیجه هزینه هاي  که شود

کرده و از هرگونه جعل و تقلب جلوگیري 

میکانیزم سیستم مانیتورینگ و کنترول آنالین محم

امکان را فراهم می سازد تا با بهره گیري از این شیوه نظارتی نسبت به 

بررسی هر یک از محموله ها در هنگام ورود، طول مسیر و خروج آنها 

نظارت همزمان و همه جانبه صورت گیرد که این امر در سالمت ترا

نقش بسزایی خواهد داشت و در نتیجه 

. 




