رٌىمود ورود وصدور اموال توسط شرکت ٌای حمل ووقل سریع
ٌوائی
پالیسی:
ایي سٌُوْد  ،جِت تشخیض همذاسپشداخت هذظْل گوشکی ششکت ُبی ثبسچبالًی ثیي
الوللی دس افغبًغتبى ّ ثوٌظْسؽی هشادل گوشکی اهْال ّاسداتی ّ طبدساتی ایي ششکتِب ّ
جبیگضیٌی سّیَ ُبی لجلی ؽشح گشدیذٍ اعت.

.1مقدمً:
( )1ایي سٌُوْد ثٌبم سٌُوْد تظفیَ اهْال طبدساتی ّ ّاسداتی ششکت ُبی ثبسچبالًی ُْائی
یبد هیشْد.
( )2ایي سٌُوْد ثؼذ اص هٌظْسی همبم ّصاست هبلیَ هشػی االجشاء هیجبشذ.
( )3ایي سٌُوْد سیبعت ػوْهی گوشکبت ،دسهْسد ششکت ُبی TNT ، FEDEX ،DHL
ّعبیشششکتِبئیکَ ُوچْ خذهبت ساػشػَ هیکٌٌذ لبثل تطجیك هیجبشذ.
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 .2موارد استفادي

رٌىمود:

( )1ایي سٌُوْد دس اسصیبثی ّ تظفیَ اهْال تجبستی  ،جِت ّسّد  ،طذّس ّ اًتمبل اهْال  ،تْعؾ
ششکت ُبی ثبسچبالًی ُْائی هشخض گشدیذٍ اعت،کَ دس پشّاص ُبی ّسّدی ّ خشّجی اهْال
سا اًتمبل هیٌوبیٌذ.
( )2ایي سٌُوْد دس هْاسد ریل تطجیك ًویگشدد:










ُشگبٍ طذّس ّ ّسّد اهْال ،ثَ اعتثٌبی هیذاى ُبی ُْایی کبثلُ ،شات ّ لٌذُبس طْست
گیشد.
دسطْستیکَ ّصى ُش ثغتَ ثیشتش اص  55کیلْ گشام ثبشذ.
اهْالیکَ داسای ششایؾ خبص ثبشذ ّ یب ًوًَْ ُبی آى تذت لْاًیي هشّجَ دیگش ّیب
همشساتیکَ ثشاعبط آى لبًْى ایجبد گشدیذٍ اعت  ،جِت تْسیذ ػشّست ثَ هؼبیٌَ داشتَ
ثبشذ.
اهْالیکَ اسصػ آى کوتش اص 5555افغبًی ثبشذ.
تْسیذ ّطذّس اهْالیکَ دس لْاًیي ًبفزٍ افغبًغتبى هوٌْع ثبشذ.
فلضات ّعٌگ ُبی لیوتی هبًٌذ ؽالً ،مشٍ ّ الوبط ّ اهثبل آى.
اًْاع هْاد هخذسّهْاد ثیِْػ کٌٌذٍ سّاًی ّهشکجبت آًِبثشاعبط جذاّل()1تب( )4تظٌیف
لبًْى هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس.
اعلذَ  ،هِوبت ّهْاد هذتشلَ.
اشیبی ػتیمَ ّ ثبعتبًی.
1

 اشیبءهبًٌذ کتبة ُب ،سعبلَ ُب ،همبلَ ُبً ،مبشی ّ تشعین  ،هجغوَ ُب ،ػکظ ُب ،فلن ُب،
عی دی ُب تظْیشی ّ طْتی ّ غیش اخاللی....
.3تعریف-:
اططالدبت آتی دس ایي سٌُوْد هفبُین ریل سا افبدٍ هیٌوبیذ:
( )1ثبس چبالى  :ػجبست اصهغؤل تْسیذ ّطذّس اهْال تجبستی اعت ،کَ دس دول ّ ًمل عشیغ ّ
دسّاصٍ ثَ دسّاصٍ اهْال سا ثَ عطخ ثیي الوللی هٌتمل هیٌوبیذ ،هششّؽ ثشایٌکَ دس سیبعت ػوْهی
گوشکبت ثجت گشدیذٍ ثبشذ.
( )2اعٌبد :ػجبست اعت اص ُش ًْع پیبم ّ هؼلْهبتیکَ سّی کبغز ،کبستِب ،یب ػکظ ُب دسج گشدیذٍ
 ،داسای اسصػ تجبستی ّ تبثغ ُیچ ًْع هذظْل گوشکی  ،هوٌْػیت ّ هذذّدیت دسّلت طذّس
ّ تْسیذ ًجب شذ.
(ً )3وًَْ(عوپل) :ػجبست اص اهْال تجبستی اعت ،کَ هذظْل گوشکی ًذاسد ّ اسصػ آى
اص 15555افغبًی دسّلت طذّس ّ اص  5555افغبًی دس ّلت تْسیذ ثیشتش ًجبشذ ّ ،تبثغ ُیچ ًْع
هوٌْػیت ّ هذذّدیت دسّلت طذّس ّ تْسیذ ًگشدد.
( )4تذبیف آصاد :ػجبست اص اشیبیی هْسد اعتفبدٍ شخظی اعت ،کَ اسصػ ُش هذوْلَ دس ّلت
طذّس اص  15555افغبًی ّ دس ّلت تْسیذ اص  15555افغبًی ثیشتشًجبشذ ّ ،تبثغ ُیچ ًْع
هوٌْػیت ّ هذذّدیت دسّلت طذّس ّ تْسیذ ًجبشذ.
( )5اططالدبتیکَ دس ایي سٌُوْد تؼشیف ًشذٍ اعت ّ دس لبًْى گوشکبت تؼشیف شذٍ  ،داسای
ُوبى هؼبًی هیجبشذ کَ دس لبًْى ثکبس گشفتَ شذٍ اعت.

 .4بستً بىدی اموال وارداتی و صادراتی شرکت ٌای حمل ووقل سریع
ٌـــــــــــــــــــــــــــــــــوائی -:
( )1اهْال ّاسداتی ّ طبدساتی ؽجك ایي سٌُوْد ،دس ثغتَ ُبی خبص ّ جذاگبًَ  ،داسای لیجل
ُبی هشخض ثبسچبالى ثب کتگْسی ُبی ریل هیجبشٌذ:
الف) اعٌبد.
ة) ًوًَْ ُب(عوپل) ّ تذبیف آصاد.
ج) اهْال لبثل هذظْل ّیب تجبستی.
د ) اهْال هؼبفی.
)ُ (2ش ثغتَ اهْال ّاسداتی ّیب طبدساتی دبهل یک اظِبس ًبهَ گوشکی هیجبشذ  ،کَ فشعتٌذٍ آى
سا ،ساجغ ثَ هذتْیبت ثغتَ ّ اسصػ آًِب تٌظین کشدٍ ثبشذ.
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 .5تصفیً اموال وارداتی:
ُش گبٍ اهْال تْعؾ ثبسچبالى ّاسد گشدد ،لشاسسٌُوْد ریل طْست هیگشدد-:
( )1ثبسچبالًی ّیب ًوبیٌذگی ّی ،ثبس ًبهَ سا ثؼذ اص ّسّد اهْال دس هیذاى ُْایی ثَ هبهْس هؤظف
کَ اص ؽشف سئیظ گوشک هشثْؽَ تؤظیف شذٍ اعت ،ؽجك همشسات اسائَ هیٌوبیذ کَ ثَ لشاسریل
ثجت هیگشدد:
(الف) ثغتَ ُبی ثبسچالى کَ دبّی اهْال ّاسداتی هیجبشذ ،هؼوْالا ثشسعی
هششّؽ ثشایٌکَ دعتْسػبدالًَ ثشسعی اصجبًت سیبعت ػوْهی گوشکبت طبدسشذٍ ثبشذ.

ًویگشدد،

(ة) ُیچ شخض ًویتْاًذ ،ثغتَ ُبی اهْال ّاسداتی سا کَ ثبسچالى ّیب ًوبیٌذٍ ّی ّاسد ًوْدٍ ،
ثبصًوبیذ.
( )2ثبسچالى  ،اهْال تْسیذ شذٍ سا ثب اعٌبد دوبیْی آى ،ؽجك لبًْى گوشکبت  ،ثَ هبهْس هؤظف
اسائَ ًوبیذ ،هششّؽ ثشایٌکَ ثبسچالى ّیب ثَ هْافمَ ّی ،گیشًذٍ ّیب کویشٌکبس گوشکی ّی
هیتْاًذ اظِبس ًبهَ سا دس فْسهَ ( ،)ACCDؽجك لبًْى ّهمشسات تظفیَ گوشکی اهْال ّاسداتی
ثجت ًوبیذ.
(ُ )3شگبٍ ثبسچالى توبم اهْال ّاسدٍ خْدسا  ،جِت هؼبیٌَ ّ تششیخ ثَ هبهْس هؤظف گوشکی
اظِبس ًوبیذ ،اهْال هتزکشٍ دس دؼْس تْسیذ کٌٌذٍ ،ثبسچالى ّیب ًوبیٌذٍ ّی ثشسعی هیگشدد.
( )4هذظْل ّ دیي گوشکی ثطْس ًمذ ،هطبثك ایي سٌُوْد پشداخت هیگشدد ،اهْال ّاسدٍ ،تْعؾ
ششکت ُبی ثبسچالًی ثیي الوللی ،تذت تأهیي اهٌیت ّ سػبیت سئیظ گوشک هیذاى ُْایی
ثطْسػبجل تشخیض هیگشدد ،هششّؽ ثشایٌکَ همذاس هذظْل گوشکی اص همذاس تؼویي پشداخت
شذٍ ثیشتشًجبشذُ .ش گبٍ همذاس هذظْل گوشکی اص تؼویي پشداخت شذٍ ثیشتش ثبشذ ،اهْال
هشثْؽَ ثش اعبط یک تؼِذ ًبهَ کَ ثبسچالى یب ًوبیٌذٍ ّی ،آًشا اهؼب ّ سئیظ گوشک هشثْؽَ
آًشا کتجب ا هٌظْسًوْدٍ ،اهْال لبثل تشخیض پٌذاشتَ هیشْد ،هششّؽ ثشایٌکَ یک کبپی تؼِذًبهَ ثَ
شؼجَ ثشسعی تظفیَ اهْال اداسٍ گوشک هشثْؽَ  ،جِت هؼلْهبت ّثجت ،تْعؾ هغؤل گوشک
هیذاى ُْایی اسعبل گشدد.ػالّتب ا لبثل تزکشاعت  ،کَ توبم دیي تؼلیمی گوشکی تْعؾ ثبسچالى دس
آخشیي سّص ُبی کبسی ُش هبٍ ثبیذ پشداخت گشدد.
(ُ )5شگبٍ اهْال تْسیذی دسهیؼبد ( )35یْم ،تظفیَ ًگشدد ،گوشک هکلف اعت ،کَ آًشهتْلف
ًوبیذ ،ثؼذ اص اًمؼبی هیؼبد هؼییٌَ ،گوشک هیتْاًذ یک اػالهیَ  ،جِت تظفیَ اهْال ّسّدی ثَ
ثبسچالى طبدسًوبیذّ .هیؼبد رخیشٍ هؤلت اهْال ثیشتش شذٍ ًویتْاًذ.
( )6ؽجك ایي سٌُوْد ،لیوت اهْال شبهل کشایَ  ،ثیوَ ًوًَْ ُب ّ تذبیف آصاد ًویگشدد .اهْالی کَ
لیوت آى  5555افغبًی اعت ،کشایَ ّ ثیوَ آى جِت تشخیض هذظْل گوشکی اػبفَ هیگشدد.
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.6معافیت از پرداخت محصول گمرکی-:
ُش گبٍ گیشًذٍ  ،تمبػبی هؼبفیت هذظْل گوشکی اهْال سا ًوبیذ هکلف اعت ،اعٌبد هؼبفی
سا کَ سیبعت ػوْهی گوشکبت آًشا هطبثك ثب همشسات ّؽشصالؼول ُبی هشثْؽَ طبدس هی ًوبیذ
ػویوَ گشددُ .یچ ًْع اهْال هؼبفی ًویتْاًذ ثذّى تظذیك هغئْلیي گوشک ،تشخیض شًْذ.

 .7تصفیً اموال صادراتی:
تظفیَ ّطذّساهْال طبدساتی تْعؾ ثبسچالى لشاس ریل طْست هیگیشد:
( )1ثبسچالى  ،لجل اص پشّاص ؽیبسٍ ،اهْال سا ثَ هبهْسهؤظف گوشک دسهیذاى ُْایی ثیي الوللی،
جِت ثشسعی ّ هؼبیٌَ اظِبس هیٌوبیذ.
(ً )2ظبست گوشکی :
(الف)  :ثغتَ ُبی ثبسچالى ثؼذ اص هؼبیٌَ گوشکی عین ّ عشغچ هیگشدد ّ ،اًتمبل آى ثَ ؽیبسٍ
هشثْؽَ تذت ًظبست گوشکی طْست هیگیشد.
(ة) ُ :شگبٍ ثغتَ ُبی ثبسچالى ،اهْال طبدساتی ثبشذ ثؼذ اص اسائَ اعٌبد اطْلی ثَ هبهْس
هؤظف گوشکی ،دسطْست هشکْک ثْدى  ،ثذّى ُذایت سئیظ اداسٍ گوشک هشثْؽَ لبثل
ثشسعی ّهؼبیٌَ ًویجبشذ.
(ت) ُ :یچ شخظی ًویتْاًذ ،ثذّى اجبصٍ هبهْس هؤظف گوشکی ،ثغتَ ُبی اهْال طبدساتی سا
کَ تْعؾ ؽیبسٍ ّیب عبیش ّعبیل تشاًغپْستی اص عشدذات ثیي الوللی ػجْس ًوْدٍ ،ثبص ًوبیذ.
( )3ثبسچالى ّیب ًوبیٌذٍ ّی  ،هؼلْهبت اهْال طبدساتی سا دسفْسهَ ( )ACCDؽجك ایي
سٌُوْد دسج هیٌوبیذ.
( )4ثبسچالى ّیب ًوبیٌذٍ ّی ،اهْال طبدساتی سا جِت هؼبیٌَ ّ ثشسعی ثَ هبهْس هؤظف گوشکی
اظِبس هیٌوبیذ.
ُشگبٍ اهْال جِت طذّسثَ هذل هؼییٌَ ادؼبسگشددّ ،دسهیؼبد ( )15یْم طبدسًگشدد ،هیؼبد
هتزکشٍ اصؽشف سئیظ گوشک هشثْؽَ الی ( )15یْم دیگشلبثل توذیذ هیجبشذ ،اهب ثبسچالى هکلف
اعت دس ثشاثش ُش سّص تأخیش اص صهبى دخْل ّادؼبس ثَ گوشک هشثْؽَ  5 ،فیظذ اص اطل
لیوت اهْال جشیوَ ًمذی ثپشداصد .دسطْستیکَ هیؼبد ( )25یْم اًمؼبء یبثذ ،ثبسچالى هکلف اعت
 ،اهْال هزکْس سا اص للوشّ گوشک هشثْؽَ خبسج عبصد.

 .8ثبت بارچالن-:
اشخبطیکَ تمبػبء ثبسچالًی سا داشتَ ثبشٌذ ،هیتْاًٌذ ثشسیبعت ػوْهی گوشکبت
دسخْاعت اسائَ ًوبیٌذ.
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. 9شرایط الزم درخواست دٌىدي:
دسخْاعت دٌُذٍ ثبیذ اص ششایؾ ریل ثشخْسداس ثبشذ:
 .1ثشیبعت ػوْهی گوشکبت اثجبت عبصًذ کَ تْاى هبلی ایي کبس سا داسًذ.
 .2تظذیك ًبهَ ثبًک ّیب عبیش اعٌبد  ،لبثل لجْل گوشکبت.
 .3تظذیك ًبهَ آى ً ،جبیذ اص( )555555افغبًی کوتشثبشذ.
 .4ششکت ُبی ثیي الوللی اصایي اهش هغتثٌی ُغتٌذ .

 .10تحقییق و ارزیابی درخواست:

-

سیبعت ػوْهی گوشکبت ثؼذ اص اخز دسخْاعت ،هیتْاًذ ؽجك ششایؾ فمشٍ ( )9ایي سٌُوْد
 ،آًِب سا ثشسعی ّ اشخبص ّاجذ ششایؾ سا اًتخبة ّ شِشت هکول آًِبسا ثوٌظْس تذمیك ّ ثجت
هطبلجَ ًوبیذ.

 .11مراحل ثبت:
هشادل ثجت ثَ لشاسریل طْست هیگیشد:
 .1دسطْست سػبیت سیبعت ػوْهی گوشکبت  ،ثش ؽجك فمشٍ ( )15 ّ 8ایي سٌُوْد،
دسخْاعت دٌُذٍ هیتْاًذ ششکت خْدسا ثجت ّساجغتشًوبیذ.
 .2ثٌذ ( )1ایي فمشٍ ،ثَ هذت ( )3عبل لبثل اػتجبسثْدٍ ّثشاعبط ثٌذ( )3فمشٍ ( ،)13ثؼذاص
اًمؼبء هیؼبد ًیض لبثل توذیذ اعت.
 .3سیبعت ػوْهی گوشکبت ؽجك ثٌذ ( )2فمشٍ ( )11ایي سٌُوْد ،هیتْاًذ دسخْاعت ُب سا
( )15یْم لجل اص اًمؼبء هیؼبد هؼیٌَ ثجت ّساجغتشًوبیذّ ،ثشای ( )3عبل دیگشلبثل توذیذ
هیجبشذ ،هششّؽ ثشایٌکَ ؽجك فمشٍ ( )14ایي سٌُوْد دسهْسد تخطی هزکْسشکبیت
هْجْد ًجبشذ.

 -12تضــــــــــــــــــــــــمیه:
()1دسخْاعت دٌُذٍ هکلف اعت ،ثَ هجلغ ( )255555افغبًی  ،تؼویي ًمذی سا دس یک اص
ثبًکِبی هؼتجش پشداخت ّیب ثشکل تؼویي پغتی ّیب تؼویي ثبًکی ثٌبم گوشکبت  ،ثوٌظْس تطجیك
ادکبم لبًْى گوشکبت ّایي سٌُوْد تؼویي ًوبیذ .ششایؾ تؼویي دسخْاعت دٌُذٍ ؽجك دکن هبدٍ
( )156لبًْى گوشکبت تْافك داشتَ ّثبسچالى هکلف ثَ پشداخت دیي گوشکی اهْال تظفیَ شذٍ
هیجبشذُ .شگبٍ ثَ سیبعت ػوْهی گوشکبت هؼلْم گشدد کَ دیي گوشکی اص تْسیذ کٌٌذٍ ّطبدسکٌٌذٍ
لبثل اخز ثْدٍ ،هششّؽ ثشایٌکَ ثٌبم سیبعت ػوْهی گوشکبت یک دغبة هشخض دسیکی ثبًک ُب
 ،جِت اخز دیي فْق الزکشافتتبح گشدد.
) (2دسطْستیکَ ًبم ثبسچالى  ،ؽجك ششایؾ فمشٍ ( )11ایي سٌُوْد ثجت گشدیذٍ ثبشذ ،هیتْاًذ دس
هیذاى ُبی ُْایی دیگشثیي الوللی افغبًغتبى ثذّى پشداخت تؼویي هجذداا ثجت ًبم ًوبیذ.
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 -13وظایف بارچـــــــــــــــالوی-:
وظایف شرکت بارچالوی قرار ذیل است:
( )1ثبسچالى هیتْاًذ ،اص فشعتٌذٍ  ،اهْال سا جِت طذّساخزًوبیذّ ،اهْال تْسیذ شذٍ سا  ،ثشای
گیشًذٍ تغلین هیٌوبیذ ،ثبسچالى هزکْس هٌذیث ًوبیٌذٍ فشعتٌذٍ ّ گیشًذٍ هیجبشذ ،کَ ایي لؼیَ
دستظفیَ اهْال طبدساتی ّ ّاسداتی  ،جِت اسائَ اظِبسثشای هبهْسهؤظف گوشکی یکغبى
پٌذاشتَ هیشْد.
) )2هشتشیبى ّیب گیشًذٍ کٌٌذگبى هکلف هیجبشٌذ  ،هطبثك لبًْى گوشکبت ّ ایي سٌُوْد ،ػول
ًوبیٌذ ،دسطْست ػذم تطجیك لبًْى ّ ایي سٌُوْد ،هبهْسیي هیتْاًٌذ سئیظ گوشک سا اصهْػْع
هزکْسهطلغ عبصًذ.
) )3ثبسچالى هکلف اعت  ،هؼلْهبت دلیك ّدسعت سا  ،ثوٌظْس تظفیَ اهْال طبدساتی ّ
ّاسداتی  ،ثَ هبهْسهؤظف گوشک اسائَ ًوبیذ.
) )4ثبسچالى ؽجك ثٌذ( )3فمشٍ( )13ایي سٌُوْد ،هیتْاًذ ثَ هشتشی یب گیشًذٍ ًیضهؼلْهبت سا اسائَ
ًوبیذ.
) )5ثبسچالى ؽجك ثٌذ( )4(ّ )3فمشٍ ( )13ایي سٌُوْد  ،هیتْاًذ ثَ هبهْسلیوت گزاسی ًیض
هؼلْهبت سا اسائَ ًوبیذ.
) )6ثبسچالى ًویتْاًذ ،هبهْسگوشک سا ثذالیل تِذیذ  ،تِوتّ ،ػذٍ اهتیبص ،اُذای تذفَ
ّعبیشهغبػذت ُب ،ثوٌظْس اجشاء کبس تذت تأثیشلشاسدُذ.
))7ثبسچالى هکلف اعت  ،اعٌبد ّعْاثك اجشآات خْیششا دفع ًوبیذ ،دسطْست ػشّست ،
ثشسعی اعٌبد هزکْس اصؽشف سئیظ گوشک هشثْؽَ ّیب هبهْس ریظالح هطبثك لبًْى طْست
هیگیشد.

 .14الغاء ثبت و راجسترشرکت ٌای بارچا الوی:
) (1سیبعت ػوْهی گوشکبت هیتْاًذ ،ثجت ّ ساجغتشثبسچبالى سا دسطْست تخلف دس دبالت
صیشیي لغٍْ ّ ػوبًت آى ثی اػتجبس عبصد:
 .1تطجیك ًٌوْدى ششایؾ فمشٍ ( )13( ّ )12ایي سٌُوْد.
 .2ػذم تْاًبئی دس تطجیك یکی اص ادکبم ایي سٌُوْد.
 .3اثجبت ًبهٌبعت ثْدى ثبسچالى ًضد سیبعت ػوْهی گوشکبت  ،غشع عْء اعتفبدٍ اص
هبهْسیي گوشک ثوٌظْسداد ّعتذ ،هششّؽ ثشایٌکَ ،ثبسچالى سا  ،اص دالیل هْجَء کَ
عجت لغٍْ ثجت ّساجغتش ّی هیشْد هطلغ عبصًذ ،دسطْست تمبػبی ثبسچالى ،ثَ ّی
فشطت دادٍ شْد تب کتجبء اص خْد دفبع ًوبیذ ّػشایغ آى ًیضاعتوبع گشدد .ثشػالٍّ،
ُشگبٍ دس ًظش سیبعت ػوْهی گوشکبت لجل اص تذمیك هغئلَ ،دس هْسد یک ثبسچالى
دالیل هجٌی ثش تخلف ثْجْد ًیبیذّ ،ی هیتْاًذ دس هْسد تثجیت ایي دالیل تذمیك ًوبیذ ّ
دیي تکویل تذمیمبت هیتْاًذ  ،ثجت ّ ساجغتشثبسچالى سا ثَ تؼْیك ثیبًذاصد .دسطْستیکَ
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ُیچ گًَْ دالیل هجٌی ثش تخلف ػلیَ ثبسچالًی تثجیت ًگشدد ،ثجت ّ ساجغتشآى  ،ثشدبل
خْد ثبلی هیوبًذ.
 .4دسطْست ػذم سػبیت اداهَ کبسثبسچالى ّ ،ی هیتْاًذ دسخْاعت لغٍْ سا ثجت
ّساجغتش ًوبیذ ،سیبعت ػوْهی گوشکبت هیتْاًذ  ،ثؼذ اص ثشسعی اعٌبد ّعْاثك ّػذم
تظذیك ثْدى هذیْى  ،ثوٌظْسی سیبعت ػوْهی گوشکبت ثجت ّساجغتشثبسچالى سا فغخ
ًوبیذ.

بااحترام

خْشذبل "ساعی "
آهشتمٌیي ّپبلیغی

ػجذالجلیل "جوشاًی"
عشپشعت سیبعت ػوْهی گوشکبت
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ششیف هللا " اثشاُیوی"
هؼیي گوشکبت ّ ػْایذ

