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شورای عالی اقتصادی جمهوری اسالمی افغانستان به خاطر بهبود سیسټم  ۹/۴/۱۳۹۵مورخ  ۲۲این طرح طبق مصوبه جلسه شماره 
جمع آوری عواید ازطرف ریاست عمومی عواید وزارت مالیه توسط ګروپ کاری متشکل از وزارت های محترم ترانسپورټ، 

 شاروالی و ارګانهای ذیربط ترتیب ګردیده
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 وزارت محترم ترانسپورت عواید یری از اتالف گطرح افزایش عواید و جلو

مالیه وظیفه سپرده  محترم  به وزارت، جمهوری اسالمی افغانستان ،شورای عالی اقتصادی ۹/۴/۱۳۹۵مورخ  ۲۲ شماره اساس تصویب جلسه بر

 ینماید تا در مورد بهبود سیستم جمع آوری عواید ترانسپورتشکیل ت را سکتور خصوصیز ادارات ذیربط و روپ کاری متشکل اگتا یک است شده 

م با متخصصین تکنالوژی معلوماتی، در صورت لزوضمنا خاطر نشان شده است طرح جامع را ترتیب و ارایه نمایند.  وزارت محترم ترانسپورت

 صحبت شود.نیز س جمهوری یومی مشاور رئیهمکاران تخنیکی و جناب محترم همایون ق

های محترم  را به وزارت  یعمومی عواید وزارت محترم مالیه مکاتیب ، ریاستریاست خدمات حقوقی و پالیسی فوق الذکر  مصوبهتاسی از  به

و ریاست محترم عواید غیر  افغانستان  ، اتاق تجارت و صنایعگمرکاتعمومی محترم ست ، ریاو صنایع تجارتو و هوانوردی ملکی  رانسپورتت

 ردیدند. گ شان ان معرفی نماینده های با صالحیتخواه و  ارسالت محترم عمومی عواید یاسر مالیاتی

و سایر  یرا به معین یمتعددجلسات ، ریاست های محترم خدمات حقوقی و پالیسی و عواید غیرمالیاتی ریاست عمومی عواید به همین منظور

محترم  وزارت تکنالوژي معلوماتی معین وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی ملکی،  و ترانسپورت زمینیمسوولین ارشد مالی و اداری، 

توافق یل ذ که درنتیجه به موارد ندنمود ردای مرکات وزارت مالیه و شاروالی کابلگمعلوماتی، مسوولین ارشد ریاست عمومی  کنالوژیمخابرات و ت

 .شد

 و تالش برای یافتن راهد ، شناسایی خطرات احتمالی سد راه جمع آوری عواینآیری از اتالف گلوی، جهدف این طرح افزایش عواید ترانسپورتهدف: 

 م جمع آوری عواید میباشد.ها و بهبود سیست حل

سیر و فعالیت  تنظیم)قانون  ۳  شماره ضمیمه و  ماده دهم عواید خود را بر مبنای احکام رانسپورت و هوانوردی ملکی وزارت محترم تمبنی: 

 د.نجمع آوری مینمای( ط نقلیه زمینیوسای

 :  عبارتند از هنوع منابع عایداتی دارند که بنوبچهار  وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی ملکی

 : یرانسپورتت خدماتتکس  . 1

 (واسطه از راننده ٪۳از صاحب اموال و  ٪۲) ٪۵باربری  وسایط برای  

o (٪۵فی ټن فی کیلومیتر* افغانی ۳.۶)  پختهکهای برای سر ٪۵ طرز محاسبه 

o (٪۵افغانی فی ټن فی کیلومیتر* ۴.۲) برای سرکهای خامه ٪۵ طرز محاسبه 

  قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط نقلیه زمینی. ۳۱طبق ماده  ٪۳مسافر بری ترانسپورت برای 

o  (٪۳)تعداد مسافرین*کرایه فی مسافر*محاسبه  طرز 

   اوراق بهادار:.  2

 ( افغانی ۴)فی ورق  سه پارچه کمیشن 

  ( افغانی۵۰۰)  ساالنه رانسپورت زمینیتقانون  ۳۰کتابچه خط سیر وسایط  نقلیه طبق ماده 

  :ردیده استگردد که در جدول ذیل خالصه گطبق احکام قانون جرایم اخذ میتوسط واسطه ترانسپورتی  ام تخلفکددر صورت وقوع  : جرایم. 3

 جریمه عتوضی نوع جریمه ماده قانون شماره

 افغانی ۱۵۰۰ مثنی کتابچه ۳۰ماده ۱

 چند جریمه ۴ عدم تحویلی کمیشن ۳۶ماده  ۲

 افغانی ۲۰۰ذشت هر ماه گبا  خط السیر جریمه کتابچه ۳۷ماده  ۳

حرکت خالف خط السیر برای  ۲ضمیمه  ۶ماده  ۴

 ر های بار بریتمو

 افغانی ۶۰۰۰الی 

از یک ماه بدون  یشترتوقف ب ۳ضمیمه  ۵ماده  ۵

 کدام دلیل موجه

 ۱۰۰، تکسی ۱۰۰۰، بس ۳۰۰۰الری 

 افغانی

بعد از در صورت عدم مراجعه  ۳ضمیمه  ۷ماده  ۶

 مرک محصولیگاخذ مکتوب از 

 افغانی ۵۰۰ن تهر 

در صورت حرکت خالف خط  ۳ضمیمه  ۹ماده  ۷

 السیر برای بس لینی

افغانی برای بار اول و درصورت  ۳۰۰۰

 افغانی ۶۰۰۰تکرار 

انکر یا تر چکره به تتبدیل مو ۳۴ماده  ۸

و یا بر عکس آن بدون  سرویس

ذاشتن اداره گدر جریان 

 رانسپورتت

افغانی برای چکره به تانکر یا  ۲۰۰۰۰

 سرویس،

 افغانی برای برعکس آن ۵۰۰۰
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 ی:انسپورتترتحصیل عواید  شیوه فعلی

 :تکس خدمات ترانسپورتی. ۱

وزارت ترانسپورت  آمریت های آن در پنج دروازهکه کابل ردد. مثال گشهر ها اخذ می در بنادر و دروازه های خروجی تکس خدمات ترانسپورتی

و  ر و بارتن مووز )در صورت واسطه باربری( خط السیر  های کتابچه با ارایه نمودنغرفه مراجعه مینماید و ، به حین عبور رانندهد، نموجود میباش

د. این پول طبق نمیشو جابجا فلزی ک بکسو به داخل یل محاسبه و به طور فزیکی از آنها تحصی تکس آنها برویت کتابچه ورت مسافر بری()در ص

زمینی انتقال و به استناد اسناد و  ترانسپورتبه و چهار شنبه( به ریاست محترم فته های مسوولین وزارت محترم ترانسپورت هفته دو روز )یکشنگ

 ردد.گویل میتعرفه ها به بانک تح

  . اوراق بهادار:۲

  در مقابل رسید اخذ و بعدا توسط مسوولین به و هوانوردی ملکی  کتابچه خط السیر در ادارات مربوط وزارت محترم ترانسپورت قیمت

 بانک انتقال میابد.

 ردد، و بعدا طبق روال موجود به حساب بانکی توسط مسوولین انتقال میابد. گقیمت سه پارچه کمیشن حین تحصیل کمیشن اخذ می 

 : . جرایم۳

 .جریمه مثنی حین مراجعه اخذ و بعدا به حساب مربوطه در بانک انتقال میابد 

 بطور فزیکی در مقابل رسید اخذ و بعدا توسط مسوولین به بانک انتقال میابد. ررسیشن حین بجرایم عدم تحویلی کمی 

 در مقابل رسید اخذ و بعدا به حساب مربوطه در بانک انتقال میابد. یری بطور نقدیگین مراجعه و یا دستجریمه کتابچه ح 

  وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی همربوطر های باربری و مسافر بری توسط مسوولین تخالف خط السیر برای موجریمه حرکت 

 ردد.گبه بانک تحویل میدر مقابل رسید اخذ و بعدا  بازداشتحین 

  ردد.گیری در مقابل رسید اخذ و به حساب مربوطه در بانک انتقال میگمرک حین دستگمکتوب از  وصولجریمه عدم مراجعه بعد از 

 یری در مقابل رسید اخذ و گاداره ترانسپورت حین دستیا سرویس و یا برعکس آن بدون موافقه کتبی  چکره به تانکر ترجریمه تبدیلی مو

 به حساب مربوطه در بانک انتقال میابد. 

 :های ذیدخل گانار

، اتاق ، شاروالیها مرکاتگریاست عمومی ، د افغانستان بانک وزارت فواید عامه،   وزارت تجارت و صنایع، وزارت امور داخله، : قانونی .1

 تجارت و صنایع

در جریان مثال اکثریت وسایط مسافر بری شخصی بطور  در دروازه های خروجی کابل قانونخالف  ایستگاه هایموجودیت  : غیر قانونی .2

پورت حق انتقال پول هنگفت را به مسولین هده های شخصی میپردازند این در حالی است که این وسایط نظر به قانون ترانسبه والیات سفر 

  شود. شان جریمه اخذ الیت باید از پیشمسافرین را ندارد و در صورت انجام همچو فع

 :یترانسپورتدر شیوه فعلی تحصیل عواید اتالفمشکالت و 

 ( زمینی  یم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتتنظ قانون موجود بنام قانون) جرا است و به االالی اکنون مرعی  ۱۳۵۸جوزا  ۱۳که از

 داده نمیتواند.از نیاز مندیهای امروز جواب بسیاری 

 ردانی گاز سرکنونی کشور نیست بلکه نیاز مندی های  مندجوابنه تنها  در مرکز و بنادر کشور کهجمع آوری عواید  معدم موجودیت سیست

  .نیز جلوګیر کره نمیتواندمراجعین و اتالف عواید 

 دار ین بودن کیفیت اوراق بهایپا 

  پول دریافتی در پارچه اول با پارچه دوم و سوممتفاوت بودن. 

  و هادر دیپ آن توزیع شده و یا موجود اوراق بهادار در مورد عدم موجودیت احصاییه دقیق 

  دروازه کابل ۵بخصوص در  های غیر قانونی در سراسر کشوراهگایستموجودیت 

 و از طرف  د، باعث شده تا از یکطرف به عواید دولت ضربه برس یت های تکسی اطرافی توسط وزارت امورداخلهعدم توزیع نمبر پل

کسی استفاده میشود و هویت دارنده عراده پیش هیچ یک از ر های شخصی بحیث تتچون از مو هر مشکالت امنیتی را بوجود آوردگدی

 ثبت نمیباشد. های مربوطانگار
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 ر های تمو ر ازگباعث شده تا از یکطرف عواید دولت تلف شود و ازطرف دی عدم توزیع نمبر پلیت های تکسی شهری بدون دالیل موجه

از این نوع  مجرم که پابند هیچ قانون نمیباشد افراد در بعضی موارد  کسی استفاده شود و این خود زمینه ساز آنست کهشخصی بحیث ت

 طر اجرای اعمال جنایی استفاده نمایند.عراده جات بخا

  به مسولین ترانسپورتی در بنادر و  یتسپورپرداخت کمیشن ترانعدم  کالن بدون داشتن نمبر پلیت و بری موجودیت موتر های مسافر

ولی تا بحال به ترافیک مراجعه ننموده، و بدون جواز سیر و نمبر مرک محصول شده گاز عراده جات که در  . تعداد زیادیهااهگایست

 د.نفعالیت مینمای تپلی

 به تکنالوزی معلوماتی  شان ین بودن ظرفیت کارمندان و عدم اشنایییپا 

  مه، مالیه ، فواید عاترانسپورتهیچ نوع میکانیزم کاری بین وزارتهای چون انهای ذیربط در بنادر، گی الزم بین ارگهم آهنعدم موجودیت

باعث  رگانه را بوجود بیارد و از طرف دیگاین کار باعث شده تا از یکطرف اجراات دوو داخله و شاروالی وجود ندارد. بنا بر آن 

 شود.میبیروکراسی در آن بنادر 

  ی. قابل یاد آوری است که به شرکتهای ترانسپورتی و شرکتهای ترانزیتعدم موجودیت تفکیک نوع فعالیت بین شرکت های بار چاالنی و

از  اجازه فعالیت رانسپورتیتاز طرف وزارت محترم تجارت و صنایع داده میشود و به شرکتهای  فعالیت ی جوازترانزیتبار چاالنی و 

 داده میشود. تسپوررانتطرف وزات محترم 

  نیازمندی های  مندری در دروازه های خروجی و دخولی شهر ها که جوابتم کمپیوتو مجهز با سیس رمینل های معیاریتعدم موجودیت

 یکنالوژی جدید و خدمات عامه برای مسافرین و و سایط بار بری مجهز باشد.تعصر و با 

  و بی مسوولیت.  منداز طرف اشخاص زورها اهگایسترول تایجاد و کن 

  روی. بطور مثال )در شهر کابل پیشز طرف اشخاص بی مسوولیت و اخاذی های غیر قانونی از طرف اشخاص مذکوراه ها اگایستایجاد 

 پول را بطور غیر قانونی از وسایط مسافر بری اخذ مینماید(.افراد غیر مسوول  اهگایستاه در گمیدان هوایی حامد کرزی، در فروش

 

 

 پیشنهادات:

 پیشنهادات عاجل:

 اه های غیر قانون و اخاذی های غیر قانونی در دروازه های گایست عاجل هدایت داده شود تا از فعالیت داخله بطور محترم امور به وزارت

 نماید. ییرگر شهر های کشور جلوگشهر کابل و دی

 یه فرستاده شده استیبا دوسال قبل به وزارت محترم عدلکه تقر تعقیب طرح جدید قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی 

بخاطر بهبود خدمات و میکانیزم جمع آوری باید و در عین حال تعدیالت جدید  .رفته استگاما تا اکنون مورد بحث ان وزارت قرار ن

 نجانیده شود.گعواید در این قانون 

  منظورم جمع آوری عواید در آن به تتیکنالوژی  در بنادر و شهر ها بادر نظر داشت سیسرمینل های معیاری مجهز با لوازم جدید تایجاد 

 بخاطر ایجاد سهولت برای صرف طعام، ادای نماز و  و در عین حال مندیری از رفتن عواید به جیب اشخاص غیر مسوول و زورگجلو

 .هداشت اموال مالکین اموالگانتظار مسافرین و حفظ و ن

  توزیع ستیکر برای وسایط شخصی مسافر بری بمنظور تشخیص و تفکیک ان از وسایط شخصیدر قصیرالمدت 

   اداره محترم  مسافر بری بکار برده میشوند. ون عده از وسایط که بمنظور اهداف پلیت های تکسی شهری و اطرافی به آتوزیع نمبر

 پروسه ساده شود.نموده تا  های تکسی ایجاد ترافیک تسهیالت الزم بخاطرصدور جواز سیر و پلیت

 د در داخل شهرها معرفی نمودن تکسی و بس های شهری و تنظیم موتر های باربری شهری توسط سکتور خصوصی و جمع آوری عوای

 ایجاد تسهیالت مسافربری و باربری به همکاری اداره های ترافیک و شاروالیها. توسط سکتور خصوصی. و

 مرعی االجرا میباشد. ۱۳۸۴ مقررهچون فعال  تجدید نظر در الیحه کمیشن وسایط 

 ردد.گتامین امنیت دروازه های ورودی شهر ها جاییکه عواید ترانسپورتی جمع آوری می 

 یری بعمل آید.گو از تخلفات جلود تا فیصدی اطاعت پذیری ازدیاد یابد در مورد  جرایم باید تجدید نظر شو 

  ورتوزارت محترم ترانسپ اعطای صالحیت معاینه فزیکی وسایط. 

 پیشنهادات در مورد ایجاد سیسټم جمع آوری عواید:

 کشوری عواید در مرکز و بنادر م و میکانیزم شفاف غرض جمع آورایجاد سیست: 

 زینه اول:گ

فرار وسایط مسافر یری از گری مجهز با تمام لوازم و پرسونل در دروازه ها و بنادر عایداتی بمنظور جلوتم کنترولی و کمپیوتایجاد سیس

 .بری و باربری
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 زین کتابچه خط السیر باشد.گجای ر که آن کارتترونکی به راننده موتاجرای یک کارت الیک

 مشخصات را داشته باشد.بوده و تمام  مشین ریډیبل کارتم درج ګردد و تتمام مشخصات که در کتابچه خط السیر موجود میباشد در سیس

و نظر به مشخصات  ر مامور مربوطه معلومتی با ارایه نمودن کارډ به مشین تمام مشخصات در کمپیوتترانسپورحین مراجعه به بندر 

بعد  رسید کمیپیوتری دو کاپی پیډ باشد،  تمینماید.پرداخت پول پری پیډ یا پوس ترسید را پرنبطور اوتومات کمیشن را محاسبه و  سیستم

و کاپی دومی داشته اه گخود نورت میماند. ډریور یک کاپی را نزد ی در ریکارډ اداره ترانسپاز امضاو مهر مامور به ډریور و یک کاپ

  را به مامورین دروازه بخاطر عبور از درواره نشان میدهد.

 نیازمندی های سیسټم مذکور:

 ابیس مرکزیتډی 

 انټرنیټ 

 م در بنادرتغرفه های وصل شده با سیس 

 و مسلکی کارمندان تخنیکی 

  با کمپیوټر ها  دفاتر مجهزتاسیسات و 

 برق  

  زاری:گمبلغ سرمایه 

 

 زینه دوم:گ

 Radio-Frequency Identification (RFI)م ٍعملی نمودن سیست

 م مرکزی ثبت میباشد. واسطه میباشدکه در سیستدارای تمام مشخصات  گاجرا میشود، و این ت گهر واسطه ترانسپورتی یک ت به

یرد و گواسطه می گز تتومات اازه تمام مشخصات واسطه را بطور انصب میشود که حین عبور از دروم در دروازه های عبوری سیست

 ردد. گو از حساب عراده وضع میم ثبت ارا محاسبه و بطور اتومات در سیستکمیشن آنه

 م مذکور:تنیاز مندی های سیس

 ډیتابیس مرکزی 

 دروازه های الیکترونکی 

  انټرنیټ 

 و مسلکی کارمندان تخنیکی 

 با کمپیوټر ها  تاسیسات و دفاتر مجهز 

 برق  

 امنیت دروازه ها 

  زاری:گمبلغ سرمایه 

 

 شیوه عملی شدن برنامه های فوق 

 زینه ذکر شده با دو طریقه امکان پذیر میباشدگهر دو 

 :(Public Private Partnership) . با مشارکت سکتور خصوصی و عامه۱              

سکتور خصوصی با اشتراک در پروسه داوطلبی  .ذاردگبندی نموده به داوطلبی می تقسیمریقه دولت پروژه های مذکور را در این ط

زاری مناسب و در عین حال با درنظر گم پیشرفته و سرمایه تدولت با انتخاب سیس .یکجا با پالن مالی ارایه مینمایدپروپوزل های خود را 

با در نظر داشت شرایط کشور و واقعیت نموده و انتخاب  را نهاآ یکی ت پروپوزل ها را ارزیابی نموده وداشت منافع مالی و عواید دول

 و میپردازد. گفتگکشور با سکتور خصوصی به های عینی 

 :ذاری دولتگ. با مدیریت و سرمایه ۲              

 برنامه را مدیریت کند. نمودهزاری گدولت میتواند با استفاده از امکانات خویش درین بخش سرمایه 

 
ت مختلط به حکم مقام ردد، توسط یک هیئگاز اعتبار ساقط میسفید که هنوز مورد استفاده قرار نګرفته م عملی شود، باید تمام اسناد بهادار تدر صورت که سیس)نوټ(

 ز بین برده شود.ا یا طوری که قانون مربوطه حکم میکند ذیصالح

 پیشنهادات متفرقه

 انهای زیربط:گاستفاده از تاسیسات و امکانات ار 

از ترازو  مرک موجود است بایدگاز تاسیسات موجود وزارت های مربوطه در سرحدات باید مشترکا استفاده شود. در سرحدات ترازو 

محترم ترانسپورت و فواید طرف از اتالف عواید وزارت های رانسپورت و فواید عامه هم استفاده کند تا از یکمذکور کارمندان وزارت ت

یری گوزارت های مربوط هم جلو هنګفت یری بعمل آید و در عین حال از مصارفگمرکات جلوگر از اتالف عواید گو از طرف دی عامه

 و یا شاروالی ر موجود نباشد از تاسیسات وزارت محترم فواید عامهگدر عین حال در موقعیت های که تاسیسات وزارتهای  دیید. بعمل آ

بګونه مثال وزارت فواید عامه دلیل اتالف عواید را عدم موجودیت ترازو ها میپندارند و برای خریداری            یرد.گاستفاده صورت 
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ترازو های جدید به مبلغ هنګفت ضرورت دارد درحالیکه ریاست عمومی ګمرکات در نقاط دخولی و خروجی کشور ترازو های فعال 

 استفاده از ترازو های مزبور داده شود.اختیار ی وزارت فواید عامه دارند بنابرین باید برا

 تطبیق نشود: در صورتیکه سیستم ای پیمنت 

در مرکز  و یا بانک های خصوصی های دولتی  های بانک یگنمایند ت پید کارد عملی نشود، درانصورت بایدیا پوس تم پری پیدر سیسگا 

نک تحویل ه باه مالک واسطه پول تثبیت شده را بکه هم زمان بعد از وصول تعرف ایجاد ګردد بشمول والیات کشور و بنادر عایداتی

معیاری ساختن اوراق بهادار مشمول کتابچه خط السیر، سه پارچه کمیشن و جرایم ترانسپورتی از طریق مطبعه  قابل تذکر است که نمایند.

اق بهادرا بسار به اسانی جعل شده میتواند که باعث اتالف هنګفت در فوق العاده مهم است چون در وضعیت فعلی کیفیت اورصکوک 

 عواید ترانسپورتی میشود.

 

  مرکات:گهمکاری 

م محاسبه و به طور اتومات توسط مالکین اموال حین تحویلی مکلفیت تمرکات حسابات سره میاشت از طریق سیسگم اسیکوډای تدر سیس

عواید  ان های ذیربطگدر صورت موافقه ارردد، ما میتوانم با ایجاد یک میکانیزم مشخص گمرکی به حساب سره میاشت تحویل میگ

م در یکجای محاسبه و در یک آویز حین تحویلی تو شار والیها را از طریق سیس ، امور داخله، فواید عامهتترانسپور های محترم وزارت

 (مشخص برای بنادر سرحدی ). مربوطه ادارات مربوط تحویل نمایم مرکی به حسابگتعرفه های 

 

 

 (     نماینده وزارت ټرانسپورټ         )                             ( نماینده شاروالی                 )                            

 

 

 نماینده وزارت مالیه   )                                   (

 

 


