
 

   

  

تسھیالتفراھم آوری   

را تشویق میکند ملیتجار   
 

کشور بھ سیستم ھای پیشرفتھ از جملھ پرداخت الکترونیکی  تجھیز گمرکات

، ضمن اینکھ بھ میزان قابل توجھی مشکالت مربوط بھ صادرات و واردات 

کاال ھا را کاھش می دھد و سرعت الزم را در ارایھ خدمات بھ مردم فراھم 

 .می کند

  

والت و صنایع داخلی تکیه گردد از این رهگذر دولت هاي در براي رشد و توسعه اقتصادي باید بر محص

حال توسعه باید زمینه هاي رشد تولید داخلی و کاال هاي محلی را باال ببرند ؛ تولیدات ملی زمانی در یک 

کشور بلند رفته و به رشد می رسد که نه تنها توسط قوانین و مقررات داخلی مورد حمایت و تشویق قرار 

از لحاظ مصرفی از کیفیت مرغوب برخوردار باشد باید توسط ابزارها و شیوه هاي قانونی قیمت بگیرند بلکه 

  .آن نسبت به اجناس وارداتی بالمثل به کمترین قیمت ممکن براي مشتري عرضه گردد

.  یکی از ابزار هاي بسیار مهم جهت نیل به هدف مذکور ایجاد سهولت براي تجار وسرمایه گذار می باشد 

باایجاد سهولت هاي مناسب می توان از تولیدات داخلی حمایت کرده تا آنها در برابر کاال ها و اقالم 

تا بتواند سهولت  کشور تالش نمودستا وزرات مالیه در این را .وارداتی از پشتوانه اي اقتصادي برخودار گردد

یکی از دستاورد هاي بزرگ وزارت مالیه در این مورد .هاي الزم را براي تجاران کشور فراهم نماید

افغانستان راه اندازي و نصب سیستم هاي الکترونیک در ادارات و ارگان هاي مهم این وزارت می باشد که 

هم آهنگی فعالیت هاي اقتصادي و امور اداري این  بدست آوردن این اولویت هاي وزارت مالیه باعث

وزارت با شرایط بسیار متحول و بی ثبات تجارت جهانی است ، براي حرکت در این جهت الزم است که 

انقالب الکترونیکی در تمام سطوح و بدنه هاي ادارتیکه وظیفه تجارت افغانستان با سایر واحد سیاسی را 

   .یایددارد در وزارت مالیه بوجود ب

تجهیز گمرکات کشور به سیستم هاي پیشرفته از جمله پرداخت الکترونیکی ، ضمن اینکه به میزان قابل 

توجهی مشکالت مربوط به صادرات و واردات کاال ها را کاهش می دهد و سرعت الزم را در ارایه خدمات 

   .به مردم فراهم می کند

ونیکی محصوالت گمرك از طریق همه بانک هاي مالیه کشور زمینه پرداخت الکتروزیر قبل  يچند 

هت ترخیص کاالرا این سهولت نیاز به پرداخت پول نقد در گمرکات ج. تجارتی در سراسر کشور  خبر داد 

قبالً تجار به شیوة سنتی . در این مورد محترم اکلیل حکمی وزیر مالیه چنین  بیان نمود  کهرفع خواهد نمود 

سیستم جدید پرداخت الکترونیکی آنان را قادر . کردند اً پرداخت میمحصوالت گمرکی خود را نقد

« وي افزود » .سازد تا محصوالت گمرکی خویش را از طریق هربانکی در افغانستان پرداخت نمایند می

و این سهولت به تجار کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتر و  باشد،  تجارت براي اقتصاد ما حیاتی می

  ».تجارت خویش بپردازندزحمت کمتر به 

ادارة ) ATAR(ریاست گمرکات افغانستان و د افغانستان بانک با حمایت پروژه تجارت و عواید افغانستان 

موسوم به (اولین مرحلۀ پرداخت الکترونیکی محصوالت گمرکی ) USAID(المللی امریکا  انکشاف بین

E-PAY ( الملی حامد  اکنون در میدان هوایی بین. دتطبیق نمودن 2015را در کابل و مزار شریف در سال

  .گردد درصد از مجموع محصوالت گمرکی بصورت الکترونیکی پرداخت می 25کرزي نزدیک به 

وار سیستم پرداخت الکترونیکی را در  اندازي مرحله ریاست گمرکات وزارت مالیه و د افغانستان بانک راه

اسالم قلعه، تورغندي، ننگرهار، تورخم، قندهار،  سایر نقاط کشور به شمول گمرکات اندخوي، هرات،

اندازي سیستم پرداخت الکترونیکی  راه. دآغاز نمو  2016ویش، خوست، نیمروز و کندز در ماه جون سال 

  .در نقاط مذکور منتج به سراسري شدن این سیستم خواهد شد

ي د افغانستان بانک در گمرکات ها سیستم پرداخت الکترونیکی تجار را از پرداخت پول نقد در نمایندگی 

همچنین، این سیستم به اتومات شدن جمع آوري محصوالت گمرکی و تسریع ترخیص . سازد بی نیاز می

ها براي مدیریت گمرکات مدرن به  کاالها از گمرکات کمک نموده و به عنوان یکی از بهترین روش

  .کند آوري می مت افغانستان را جمعدرصد از عواید حکو 50ریاست گمرکات نزدیک به . آید حساب می

قبال امور .واردات فراهم می نمایند  را براي صادرات و زمینه  با این حال ایجاد سهولت براي تجاران کشور  

با تطبیق سیستم هاي فوق مالیات به . اداري و جمع اوري مالیات به شکل اسناد کاغذي صورت میگرفت 

ها و طی مراحل اسناد به شکل سریع صورت میگیرد که  شفافیت صورت الکترونیک پرداخت شده و جواز 

 مینمایند و دقت در امور اداري را افزایش داده و زمینه هاي شکل گیري حکومت داري خوب را عمال فراهم 

فراهم .د بنارن به شکل قابل توجهی بهبود می یاذین وزارت با تجار ملی و سرمایه گو به همین دلیل روابط ا

یتواند که اموال موثر واقع میشود تجار م شرفت تجار وسرمایه گذار یپبه نحوه خود براي   آوري سهولت 

ملی واریز میشود د نمایند ،در این صورت عواید خوبی در بودجه خود را بدون کدام مشکالت صادر ویا وار

 .ب خواهد آمد خود یک گام  مثبت در راستایی خود کفاي کشوربحسااین کار به نحوة .

 



 

 




