
 

 

 

 

 

 

 گمرکات افغانستاندر یتجار تتسهیالبراسیکودا  بررسی تأثیرات سیستم

 
 

 1صدیقیان شبانه نگارنده:

 چکیده

از کشورهایی که  کدام هر شودمیامروزه تجارت یکی از امتیازهای مهم هر کشوری محسوب 

هتم   گمتر   .امتیازهای بیشتری را هم به دست  وواهنتد رورد   طبیعتاًباشند،  ترموفقدر این حوزه 

 .اس ا تجارت وارجی کشوره ۀمهم در حوز هایزیرمجموعهیکی از 

رن منحصر نبوده  یو اقتصاد یمال ۀبه دو جنب صرفاً، یاقتصاد هاینظامدر   مروزه نقش گمرا

و  یوتارج  ینمقتررات بازرگتا   یدولت ، اجترا   یبترا  دررمتد وصول  هایجنبه  رن تنها از یو اهم

در رابطته   المللیبینو  یاز الزامات مل ییگستردهف یط و نیس ، مطرح یتیحما هایسیاس اعمال 

و  شتدن جهتانی ، یتتال یجیاقتصتاد د  ظهور .شودمیرا شامل  یو تجارت وارج المللیبینبا مبادالت 

ز یتتن ات کتته نقتتش گمرکتتده استت  یتت، موجتتگ گردالمللتتیبتتیندر نظتتام  شتتدهحتتاد الت تحتتو

 یملت  ۀاهتدا  توستع   یگتو ، پاست  دیگتر   گمتر  یستنت  هایمأموری ف و یو وظا شدهدگرگون

شتور تت خ وتود را    ک یگاه وود در نظام اقتصادی  جایبا توجه به اهم کشور هایگمر  .نیس 

جدیتد   هتای نظتام  طریتق  از ،کشتور  اجتمتاعی و  یاقتصاد ۀتوسعبه تحقق اهدا   کمکدر جه  

ن و مقتررات، حت     یوان ت مناستگ در اتاراوب قت   یتسه در اسیکودامانند سیستم  ؛الکترونیکی

و  کتی نظتام گمر  کتارایی  یارتقتا  طتورکلی بته و  کتی   ودمات گمریفکیش ی، افزازائدفات یتشر

 .معطو  نموده اس  شورک یبازرگان

                                                             
 ت هرات غالگ دانشگاه اقتصاد ځیپوهناستاد  1
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بیشتتر   شتناو   و یتسهی ت تجار برافزایش اسیکوداسیستم  تأثیرات بررسی تحقیق اینهد  

 هرات. ۀاس م قلعن در گمر  ر کردعمل و سستماین  هایمزی 

بته   طر یک ازمین کند بهینه تأ صورت به را وود هایوواستهکه بتواند ی برای ایننظام تجار

 هایتعادلالقوه درونی برای رسیدن به دیگر باید واجد توان ب طر  از ؛دیگر وابسته اس  هاینظام

توان  تقوی  وبه بازارها  دسترسی در توانمندسازیبرای  بازرگانینظام  درواقع پویای داولی باشد.

ایتن منظتور بایتد دارای متهیرهتایی      برای ؛کندعمل  متصل ونظام باز یک صورت بهبازرگانی باید 

 هتر ی نظتام تجتار   هتای نظاماز زیر  یکی تردید بدون .باشد که موضوعات ذکرشده را پوشش دهد

سبگ افزایش سرع ، تسهی ت  تواندمیاس . سرع  بخشیدن به حل موانعی که  گمر ، کشور

سرع  بخشیدن به  سبگ ومندی شود موجگ افزایش توان زیرسیستمی در این راحتی رفتار تجار و

 اس  که بشر رن ازدر تاری  بشری حاکی  شدهانجام. تحوالت شودمیرفتارهای صحیح بازرگانی 

، یعنتی زمتان شتده    نادرترین منبتع وتود   عظیم در هایجویی صرفهبهدوران پیشرف  وود موفق  در

 نتام ه رنکتتاد بت   افزارینرم الگوی .رمد وجوده ب گمر تحولی که در سیستم  روس  این ازاس ؛ 

 کهازرنجایی .درحال پیاده شدن اس کشور دنیا پیاده شده یا  80 ازابداع شد که در بیش  اسیکودا

 گمتر  هتم طبیعتتاً    ۀ، توجه به این موضوع در حوزرودمیان به سم  الکترونیکی شدن پیش جه

 .بسیار مهم وواهد بود

گمتر  کتاربرد    حتوزۀ مفید کته در   هاینظامداریم در رابطه با یکی از  ما در این مطلگ قصد

گمر  است  کته در    حوزۀدر  پرکاربردو بسیار  ضروری دستگاهی اسیکودا نماییم صحب  دارد،

 ادامه با رن بیشتر رشنا وواهیم شد

 .ترانزی  و گمرکی اظهارنامۀ، اسیکوداارت، ، تجگمر کلمات کلیدی: 

 مقدمه

 رونتد  درستازمان اثرگت ار    تترین مهممالی و بازرگانی و  هایسیاس گمر  پل ارتباطی میان 

 و هتا سیاس  اجرای ل ا برووردار اس . ییویژهاز اهمی  و حساسی   اس  که المللیبینتجارت 

 .اس  امر ضروری گمرکی کاررمد و مؤثر هاینظام
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 ستازمان تجتارت و   پیشنهادشتده  گیریاحصاییهو  گمرکیاموال  اسیکودا سیستم کمپیوتری تصفیۀ

 .اس انکشا  ه ب کشورهای رو وصوصبهانکشا  ملل متحد برای کشورها جهان 

کشتورهای مختلتف    هتای تعرفهبا تمامی قوانین و  تواندمیسیستم هوشمندی اس  که  اسیکودا

 حتوزۀ گف  این سیستم در  توانمی درواقع .قرار گیرد استفاده موردهم سو شده و در هر کشوری 

 .مربوط به گمر  کاربرد بیشتری دارد هایفعالی 

 .گمرگاتی درتجارتسهی ت اسیکودا برثیرات سیستم تأ بررسی :هدف اصلی

 اهداف فرعی

  گمرکاتدر  یفساد اداردر کاهش  اسیکودابررسی سیستم، 

  در افزایش عواید دول  اسیکوداسیستم  راتیتأثبررسی، 

شتده   یگمرکت باعت  افتزایش تستهی ت     اسیکودابه ای میزانی سیستم تحقیق:  سؤال

 اس ؟

 لهبیان مسأ

از طریتق   هتا ملت  و  شودمیکشورهای جهان مبادله میلیاردها دالر کاال و ودمات بین  روز هر

. امتروزه هتیک کشتوری را    وورنتد متی دیگتر پیونتد   ماعی و سیاسی به یکهای اقتصادی، اجتشبکه

افتزایش   المللتی بتین حجتم تجتارت    تنهتا نته ماضتی   هایسالیاف  که وودکفا باشد. طی  تواننمی

وجود رمتده است . صتادرات    ه بلکه تهییرات زیادی در الگوهای تجارت ب ؛اس گیری داشته اشم

موتتور   عنتوان  بته  ؛ها داردتولید ناوالص داولتی کشتور   اساساً ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی و

رن  تبتع بته . صادرات باع  افتزایش ظرفیت  تولیتد داولتی و     گرددمیمحرکه تولید و اقتصاد تلقی 

داولی یک  هایقیم . کاهش گرددمیوری جگ کاهش هزینه و افزایش بهرهسایز باالی تولید مو

المللی بر اساس نظریته  بین عرصۀبنگاه تولیدی اثر مستقیم بر کاهش تورم داشته و مزی  رقابتی در 

اده و تأثیر مثب  بر تراز رید. صادرات دررمدهای ارزی کشور را افزایش دوجود میه مزی  نسبی ب

وواهتد کاست .    است  وواهد داش  و از کسری بودجته کته از عوامتل تتورم داولتی       هاپرداو 

. گردنتد متی مثبت  صتادرات تلقتی    هتای اثترات   گ اری از دیگتر مؤلفته  انداز و سرمایهاشتهال، پس

صتورت پ یرفتته   صادراتی در جهتان   تسهی ت و مختلفی جه  افزایش میزان صادرات هایت خ
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، اعطتای  اعطتای جتوایز صتادراتی   ، گمرکتی  هتای اتحادیته ی، صتادرات  هتای کارتتل اس . تشتکیل  

بروتی دیگتر    نوین گمرکتی و  هاینظامایجاد  های وارجی وتسهی ت بانکی، حضور در نمایشگاه

 استت اویتتر جامعتته ملتتل  هتتایتتت خیتتک از  استتیکوداکتته سیستتتم  اقتتدامات از رن جملتته استت 

 .(88: 1375پورمقیم،)

 جملتۀ  ازاست  ایتن سیستتم     گمرکتی ی سیستتم پتردازخ وودکتار اط عتات     ابه معنت  اسیکودا

عملیتات   بهبتود  درکته   دریمی حساببهجهان  گمرکات کنترل و مدرن عملیاتی، نظارتی هاینظام

 هایگرام پرواز  ییمجموعه اسیکودا دیگرعبارتبه اال در گمر  سیستم موفقی اس ؛ترویص ک

( را تحت  پوشتش قترار    ترانزیت   و گمرکتی )واردات، صتادرات  که پروسیجرهای  اس کمپیوتر 

 گیترد برمیمحصول، ترانزی  و تعلیق اموال گمرکی را نیز در  ۀاظهارنامه، محاسب اسیکودا .دهدمی

 استیکودا سیستتم  . نمایتد متی اقتصتادی تولیتد    مستائل ی را جه  تحلیل و در ضمن اط عات تجار

 سیستتم  .داردقابلی  عیارشدن با قتانون، تعرفته، کتود و مشخصتات فرعتی گمتر  هتر کشتور را         

شتورهای مختلتف   دوایتر دولتتی، تجتار و ک    مابینفی دتوانمیرا  شدهروریجمعاط عات  اسیکودا

با تمام کودهتا و معیارهتای ستازمان جهتانی گمرکتات، ستازمان        سیستم این .نمایدو مخابره  تبادلِ

 مستما تجتارت جهتانی    کننتدۀ تستهیل نام سیستم ه بکه ملل متحد تطابق دارد جهانی و نورم استندرد

 .(7: 1367،سالواتوره)شده اس  

 تحقیق ةپیشین

تح  عنوان بررستی سیستتم    ییمقاله ازجمله مختلفی به نشر رسیده اس ،مقاالت  ارتباطدراین

تطبیق بختتش همچنتتان مقالتتۀَ 1390ترانزیتت  درستتال  ۀتوستتخ ولیتتق ای ولیتتق در ماهنامتت استتیکودا

جمهتوری   گمرکتات  توستخ ریاست  عمتومی    هدر گمتر  است م قلعت    اسیکودامحصولی سیستم 

 اس  قرارگرفته یو بررس قیتحق مورد اس می افهانستان

 استیکودا  سیستتم  گرفتته بیشتتر بتر معرفتی     صتورت  و ذکرشدهکه در باال  یتحقیقاتدر  :نتیجه

قترار نگرفتته    موردبحت   الملتل نیبدر تسهی ت تجارت  اسیکوداسیستم  روابخاس .  شدهپرداوته

 الملتل نیبت این سیستم بر تجتارت   راتیتأث اسیکوداسیستم معرفی  ع وهبه قیتحق در نیبنابرا ؛اس 
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مورد  توسعهحال دراین سیستم درگمرگات کشورهای  نواقص وو مزایا   شدهدادهقرار  موردمطالعه

 اس . قرارگرفته یبررس وغور 

 روش تحقیق

 حلتی راهدس  یافتن به پاس  یک پرسش یتا   منظور به مندروخ و مندسامان، ت شی تحقیق هر

هد  از انجتام تحقیتق    اساس بربراین اساس تحقیقات صورت گرفته را  که له اس برای یک مسأ

 .اس  کاربردیبرمبنای هد  جز تحقیقات  بندیطبقه این نمود. بندیطبقه توانمی

که تحقیق حاضر بته   اس روخ انجام تحقیق  براسگ، گرفتهانجامدیگر برای تحقیقات  بندیطبقه

است  کته    نر اصلیهمبستگی هد   تحقیق در. گیردمیانجام  همبستگی–روخ تحقیق توصیفی 

به  متهیرهاوجود دارد رابخ بین  اگر ویا اند متهیر وجود دارد  بین دو ییرابطه ریامشخص شود که 

 اس . ای میزانی

 متغیرهای تحقیق
 ،اسیکوداسیستم  :متهیر مستقل

 ،گمرکی: تسهی ت وابسته متهیر

 گمرک
 ۀامتوال صتادراتی، وارداتتی، محمولت     دولتی است  کته امتور گمرکتی     ۀگمر  عبارت از ادار

 کنتترل پستتی را مطتابق استناد تقنینتی گمرکتی اجترا و        هتای پارستل متوظفین و   محمولۀ مسافرین،

 .نمایدمی

دولت  و   دررمتدهای وصتول   در مهمتی های اقتصادی کشتور، نقتش   گمر  با اعمال سیاس 

هتای  های اقتصتادی بازرگتانی کشتور دارد. اعمتال سیاست      ها و وخ مشیهمچنین اجرای سیاس 

زرگانی وارجی از قبیل حمای  از تولید داولی، کنترل الگوی مصر ، با زمینۀ دراقتصادی دول  

و  بهداشتتی  غیتر جامعه از طریتق جلتوگیری از ورود کاالهتای     س م  بهانتقال دانش فنی، کمک 

 .(95 :1380 صمدی،) شوداز دیگر وظایف گمر  محسوب می غیره

 متحتده ایتاالت  امور بازرسد. طبق گزارخ گمر  در افهانستان فعالی  دار 28ر حال حاضر د

یتا   (The Special Inspector General for Afghanistan) ،بازستازی افهانستتان   امریکا
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گمتر  دیگتر در داوتل افهانستتان قترار دارنتد.        17گمر  در سرحدات قرار دارند و  11 سیگار

وتتانوم، د ، غتت م وتتان، تتتوروم، اشکاشتتم، ری استتپین بولتت :از انتتدعبتتارتگمرکتتات متترزی 

ندی، اس م قلعه و زرنج به ترتیگ در والیات قنتدهار، ووست ،   بندر، حیرتان، رقینه، تورغیروانش

. گمرکتات داولتی   واقع اس  و نیمروز ز، جوزجان، فاریاب، هراتد، بدوشان، تخار، کنهار ننگر

در والیت  پکتیکتا،    شترن گمرکات قندهار در والی  قندهار، قت ت در والیت  زابتل، زره     شامل

در والی  ووست ، گردیتز در والیت  پکتیتا، کابتل و میتدان هتوایی کابتل در پایتخت ،          ووس  

در والیت  بدوشتان، تالقتان در     ربتاد فتی  در والی  کنر،  اسدرباد، هار ننگردر والی   ربادج ل

والی  تخار، نیژنی پنج در والی  کندز، مزارشریف در والی  بل ، اندووی در والیت  فاریتاب،   

 .(57 :1385ارباب، ) اند فراه و زرنج در والی  نیمروز هرات، فراه در والی  هرات در والی 

ایتن   عملتی شتد.   و درگمرگات افهانستان توسخ بانک جهتانی پیشتنهاد   اسیکوداسیستم کمپیوتری 

ونی  و مص هاهمسایه، هماهنگی با هاهمسایهسان بودن با سیستم در گمرکات افهانستان به دلیل یک

که گمرکتات همستایه از ایتن    از این» :نگاردمی گمرکات ادارۀ. گیردمیقرار  مورداستفاده انتخاب

 زیترا  ؛شدمیبناءً استفاده از این سیستم در افهانستان نیز ضروری پنداشته  .نمودندمیسیستم استفاده 

. یترد گمیمعلومات رمار و ارقام گمرکی با همسایه صورت  تبادلِ، مصوندر این سیستم هماهنگی 

کشتور بتوده و    هایگمر جه  تطبیق یکسان قانون در تمام  مؤثر ۀاین سیستم پیشرفته یک وسیل

از اصت حات سیستتم    ییتک بخشت  (. 220: 1388)موستوی؛   «.کندمیدر امر مبارزه با فساد کمک 

و اویراً در بخش گمرکات افهانستان برای دور رزمایشی فعال گردید اس . بتا   اس پرداو  برقی 

وواهتد   وجتود  بته و بهتر شدن معتام ت بتانکی    مصونی استفاده از این سیستم، شفافی ، سرع ، 

سیستتم پرداوت  الکترونیکتی     ی ریاست  عمتومی گمرکتات تحت  عنتوان     انترنت ۀرمد. طبق صفح

 بته اس  که تجتار پتول را    شدهنوشته گمرکات افتتاح گردیدعواید و  معین محصول گمرکی در 

امنی  جانی، پولی و سهول  در طی مراحل  تأمینو مزی  عمده رن  دهدنمیانتقال  فیزیکی شکل

، سرع ، افزایش معام ت بانکی، شتفافی  در انتقتال پتول و    مصونی ، دیگرعبارتبه ؛اس اسناد 

 .(220همان: ) اس عواید گمرکی  روریجمع
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 اسیکودااهداف 

در کشورهای جهان  المللبینبزرگ برای قانونی کردن تجارت  قدمیکاین سیستم  اندازیراه

در  حرکت   وتترویص کتاال    هتای رویهدادن  سامان و. کاهش بروکراسی اداری، بهینه کردن اس 

 اس . اسیکودااهدا  عمده سیستم  ازجملهجه  تجارت بدون کاغ  

کتارایی کارکنتان،    افتزایش  وی کاال، استتفاده بهینته از نیتروی انستان     سرع  بیشتر در ترویص

از  گمرکتی عتوار    وقت  محاستبۀ   افتزایش  و هاسوءاستفادهبیشتر از طریق کاهش  دررمدکسگ 

هتای  ومکان هامحمولهاین سیستم محل  اندازیراهبا  همچنین .باشدمیاسیکوددیگر اهدا  سیستم 

موجتود در   . نگهداری میزان کاالهای وارده و صادرۀشودمی کنترلکمپیوتر  وسیلۀبهتخلیه،  رماده

 رمار تجارت وتارجی در حاشتیۀ   دقیق وسریع  ارائۀ و این سیستم قابل انجام اس  وسیلۀ بهانبار نیز 

 .(267 :1351 ،هیئ) گرددمی پ یرامکاناجرای این سیستم 

 اسیکوداموجود در سیستم  یهابرنامه

ستتقلی  یتک بختش م  هر هتا برنامته  نیت ا .است  متشکل ازتعدای زیرسیستم یا برنامه  هابرنامهاین 

 ییت نته گومت کور بته    ۀی دارند. برنامت یهت واص کارهای ویژیکسره اط عا ۀهستند که در محدود

 دتوانت یمت و طتور مستتقل نیتز     ییتنهتا بته دیگتر  که در عین ارتباط و دسترسی بته یتک   شدهیطراح

 طتور هبمربوطه  یهابرنامهم کور استفاده از تمامی  ستمیاز ساستفاده  ۀالزم .دریقرار گ مورداستفاده

 یهتا برنامته از  تتوان یمت وار در مقاطع زمانی مختلف  طور سلسلهبهو  جیتدربهبلکه  ؛س ین زمانهم

بته انتد    توانیم ،اسیکوداموجود سیستم  یهابرنامه بر اساس. استفاده کرد شدهینیبشیپگوناگون 

 مهم این سیستم اشاره کرد: یگهژیو

  ؛ترویص کاال یهاروخپشتیبانی کلیه 

 ؛و مقصد مبدأترانزی  کاال در  کنترل 

  استفاده از اظهارنامهSAD؛ 

  ؛هاگزارخ هیو کلااپ اظهارنامه 

  ؛یالمللنیبمحلی و  یاز کادرهااستفاده 

  ؛دور از راهامکان اظهار کاال 
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 ؛ماریر ح   دفاتر سنتی مالی و 

 (125 :1369تقوی،) و سرخمسیر اظهارنامه به مسیرهای سبز، زرد  وودکار انتخاب. 

 :اسیکودامزایایی سیستم 

 اظهار امتوال قبتل از    ،پوشش دادن به تمام مراحل وروج اموال هم از واردات و صادرات

 ؛ و ... محاسبات ،ثب  و ارزیابی اظهارنامه ،مختلف یهاکنترلاجرای  ،ورود

  در یک فورم ستندرد  یگمرک یهااظهارنامهپروسس(S.A.D)؛ 

 یهتا یریت گمیتصتم والن جهت   ؤتجارت وارجی بته مست   ۀو درس  احصائی موقعبه ۀارائ 

 ؛اقتصادی

 ؛اعتباری یهاحساب یدارو نگه گمر داری حساب 

  ؛سیستم الکترونیکی بانکی قیاز طر یگمرک و عوار امکان پرداو  حقوق 

  ؛اموال وروجدر سرع  بیشتر 

  ؛گمر تحصیل عواید بیشتر برای 

  ؛مکانیزه در کارکنان یهانظامایجاد فرهنگ استفاده از 

 بهتتر از نیتروی    و استتفاده گمرکتی   یهتا  یت فعال کرد مجموعۀعمل یبر روبیشتر  کنترل

 ؛انسانی موجود

 یگمرکاقتصادی  تنفی  قوانین. 

 :(اسیکودا) ستمیس کیگمر یهاتیقابل

 کیگمر یهامیرژص و یترخ یهاروشه یلک یبانیپشت. 1

 کتی گمر یهتا میرژو  هاروخه یلکاال و کص یفات ترویتوان تشریستم میس یبا توجه به گستردگ

 ییت العتاده ستتم از دقت  فتوق   ین سیت نمتود. ا  یبانیره را پشتت یو غ  ی، صادرات، ترانزاز وارداتاعم 

 دهد.یاهش مکار یبرووردار بوده و احتمال اشتباهات را بس

 و مقصد مبدأاال در کت ینترل ترانزک.  2
ق وطتوط  یت و از طر یرورجمتع  مبدأ  در گمر یتیترانز یاالکستم اط عات ین سیبا استفاده از ا

 نیتتر کوتتاه در  گیت ترتنیت ابته  ؛گرددینترل ارسال مکو  یمقصد جه  بازرس  به گمر یمخابرات
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در  ییجتو صترفه   یت درنهاه کت شتوند  یه میها تسوپروانه، شدهانجاماال ک  ین امور ترانزکزمان مم

 ها را به دنبال وواهد داش .نهیزمان و هز

 S.A.Dاظهارنامه استفاده از  . 3
S.A.D مخفف عبتارت  که Single Administrative Document    ستند واحتد    یبته معنت

د کر کا ذاال را بکاظهار  یهاهیرو یتواند تمامیه مکاس   کیگمرۀفرم اظهارنام یک اس  یادار

 یهتا استتفاده از اظهارنامته   یجتا بته ه کت شتود  ین موضوع باع  مت یارد. یبپ ه یمخصوص به رن رو

 شود استفاده نمود.یمخصوص جدا م یدهاکه با کفرم واحد  یکتنها از  کیمتفاوت گمر

 هاگزارشه یلکچاپ اظهارنامه و .  4
از بته  یت ن رد وید توستخ اشتخاص انجتام پت     یت ه باکت  یاقدامات یاستثنابهه امور یلکستم ین سیدر ا

 شود.یانه انجام میرا ۀلیبه وسره ین تعرفه و غیی، تعیابیدارد مانند ارز یریگمیتصم

ز یت و ن اتاپگر، اتاپ   ۀلیبته وست  د و دفتتر ژورنتال،   ی، قب  رست هاگزارخه یلکاط عات اظهارنامه، 

  .(4 :1367سالواتوره،) شودیانه میتوسخ را یابیارز شمارۀ وتاژ وک ۀاوتصاص شمار

 یالمللنیب یدهاکاستفاده از  .5
 یمامت یه براکموجود اس   ییدهاکو  یم اوتصاری، ع یالملل و تجارت جهاننیدر روابخ ب

 نیا در که رهیغ و کد ارزها ،کد کشورها ، HS مانند؛ اس  کسانیو  شدهشناوتهجهان  یشورهاک

 .دسترس اس قابل یبه راحت و شدهفیکدها تعر نیا تمام ستمیس

 یمحل یدهاکاستفاده از . 6
شتور  ک یتک ه در ستطح  کت ز وجتود دارنتد   یت ن یگتر ید یدهاکت ، یالمللت نیبت  یدهاکت  از ریت غبه

ره یت غ و یارت بازرگتان کت د کت ات، کد گمرک، هابانکد ک ماننددارند  یاربرد محلکو  شدهشناوته

 شود.یم هاسازماناشخاص و  ییبوده و باع  شناسا فیتعرقابلستم یس یز براین هانیا یه تمامک

 هاآن داشتنبروز نگاه و مجوزها یدگذارکان کام .7
موجتگ بتروز    هتا رناعتبتار   زمتان متدت   و یگوناگون با توجه به تعداد، اهم یوجود مجوزها

 ۀق شتمار یطرنگ مجوزها از یدکستم پس از ین سیه با استفاده از اک اس   گمر یبرا ی تکمش

ملتزم   العمل کتار حقا یاال کمربوط به رن تعرفه در اظهارنامه ااپ و صاحگ  ید مجوزهاکتعرفه، 
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بته   یبته راحتت  توان یمجوزها را م یرات احتمالیین تهیع وه بر ا ؛اس ا مجوزها یرن مجوز  ۀبه ارائ

 ار داش .ین اط عات را در اوتیروز دررورده و همواره رور

 کیبان یکیترونکستم الیق سیاز طر کیپرداخت حقوق و عوارض گمران کام.  8
اظهارنامته،   کتی ، پس از محاسبه حقوق و عوار  گمراسیکوداستم یس یها یقابلبا استفاده از 

 کیاز حساب بتان  طور وودکاربه شدهمحاسبه، وجوه کبا بان یکیترونکدر صورت وجود ارتباط ال

و  کاال به بانت کمراجعه صاحگ  گیترتنیابه ؛شودیز میوار  گمر حساب بهسر و کاال کصاحگ 

 گردد.یاال ح   مکص یترو فاتیتشران یوجوه مربوطه از جر انتقال و نقل

 اال از راه دورکان اظهار کام .9
بتوانتد   العمل کتار حقه کرورد یم به وجودان را کن امیا یوخ ارتباط یکانه و یرا یکوجود 

اظهتار و ستپس جهت       وتود را بته گمتر    یاالکت ن کت زمتان مم  نیتتر کوتاهوود در  دفتر کاراز 

  گمتر  ۀبته ادار  یالعمتل کتار  حتق متورد  یبت  ۀز از مراجعت یت ار نکن یه اکد یص رن اقدام نمایترو

 ند.کیم یریجلوگ

 وتاژکو حذف دفتر  یابیارز ۀشماروتاژ و ک ۀن شمارییتع. 10
شتود  یننتده ارائته مت   که از طتر  اظهار کت  ییهر اظهارنامه یار براکوود به صورتستم ین سیا

گزارخ اتاپ   به صورتز ین اط عات را نیا یو تمام کندیمن ییتع یابیارز ۀوتاژ و شمارک ۀشمار

 .س ینبه رن  یازیوتاژ ح   و نکدفتر  گیترتنیابه ؛دهدیمرن ار قرار یو در اوت

 گزارش دفتر ژورنال ةارائ. 11
 یامتور متال   یهتا گتزارخ ، یکتار نوبت  ا هتر  یت و یوقت  ادار  انیت توان در پایستم مین سیدر ا

بته  توان دفتر ژورنتال را  یع وه بر رن م ؛نموداف  یرا در یکارنوب ا رن یدر رن روز و  شدهانجام

 قرارداد. یار امور مالیانه ااپ و در اوتیرا ۀلیوس

 ارکخود طوربهد یو صدور قبض رس کیگمر یدرآمدها یدارحساب. 12
بته  ار کت وود طتور بته د یو قب  رست  شدهمحاسبهق یدق به صورت هااف یدره یلکستم ین سیدر ا

بته   هاحسابمربوط به  یارهاکردن و کا حساب یبه نوشتن  یازیگر نید شودیانه ااپ میرا ۀلیوس

 شخص نخواهد بود. ۀلیوس
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 ار حقوق و عوارض از آنکسر خودک و یحساب اعتبار یان نگهدارکام. 13
جتاد  یاو  کتی گمر کین در حساب بانیتضم به عنوان یتوانند با سپردن مبلهیم یالعمل کارحق

ار بته  کت وود طتور بته  کیستم بانین صورت سیدر ا ؛ندیوود اقدام نما کیگمر یارهاک یاعتبار برا

 ند.کیسر مکرنان  یاال از حساب رنان مبالغ مربوطه را برداش  و از موجودکهنگام اظهار 

 زرد و قرمز ،سبز یهاکانال( و selectivity) ینشیاستفاده از روش گز. 14
 د رنان اعمتال در مور ی تیا تسهی  و یه معافک را ییهاسازمانا یاالها کتوان یستم مین سیدر ا

 یهتا انتال کنتترل و بته   کهتا را  ل اظهارنامته یت ن قبیت ار اکوود طوربهانه یه راکف نمود یتعر شودیم

. ست  ین یازرست ببه  یاجیرد، احتیانال سبز قرار گکدر  ییانانچه اظهارنامه ؛دینمایمربوطه ارسال م

 یبترا  یی کته هتا اظهارنامته . رنتد یگیمت قرار  یو اسناد مورد بازرس  انال زرد فقخ مدارکدر مورد 

 رد.یگیقرار م یکیزیف یابیمورد ارز طور کاملبهشود یانال قرمز انتخاب مک هارن

ه در م ورد اظهارنام ه   ک   یه اطالعات و اقداماتیلکار داشتن یان در اختکام. 15

 شدهانجام
 ینگمربوطه بخواهتد از اگتو    س گمریا رئیارشناس و که ک ییستم در هر مرحلهین سیدر ا

را  شتده انجتام انته اقتدامات   یرا شینمتا ۀ صتفح ق یت توانتد از طر ید میارها اط ع حاصل نماکانجام 

ده و در اته  رکت شترف   یپ یتا اه مراحلت  اس  یابیه در حال ارزک ییاظهارنامه مث ً ؛دیمشاهده نما

 قرار دارد. یتیموقع

 االکرل ارزش نتک. 16
 یرقمهش ه با کگ ین ترتیبد ؛نترل نمودکز یاالها را نکتوان ارزخ یستم مین سیبا استفاده از ا

 یدارنگتاه  قهابس به عنوانف و یتعرانه یو ارزخ مربوطه در را نام بااالها را ک، تعرفه یدهاکردن ک

بتا تعتار     وستتم  یس لۀیبته وست  اال کت با همان نتام و تعرفته، ارزخ    ییاالکه پس از مواجه با کنمود 

 گردد.ینترل مک شدهانجام

 یمختل   م آم   ار یب   ا واح   دها موق    ب   هح و یآم   ار ص   ح ةارائ   . 17

ار یت ق در اوتیت دق طوربهرمار  به صورتتوان یم  گمر یکدر را شدهانجام یها یفعال یتمام
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ه یت ل جتداول مختلتف ته  که به شت کن اط عات ع وه بر رمار صادرات و واردات یداش  و با ا

 د.کره یز تهیره را نیشده و غوتاژک یهاا اظهارنامهیتوان رمار تعداد اظهارنامه یشود، میم

 متمم و حفظ ارتباط دو اظهارنامه ةم اظهارنامیتنظ. 18
انه بتا  یه راکمتمم اقدام نمود  ۀم اظهارنامیتوان انانچه الزم باشد نسب  به تنظیستم مین سیدر ا

. است   … شماره ۀمتمم مربوط به اظهارنام ۀه اظهارنامکن جمله یر اکد و ذیعطف جد ۀدادن شمار

در  اظهارنامههردو  اط عات حال  نیدر ا. ندکیم حفظ هیاول ۀبا اظهارنام را متمم اظهارنامۀ ارتباط

 .شود استفاده از رن لزوم درصورت تا شده یدارنگاه حافظه

   EDI یدهاکل اطالعات اظهارنامه به یتبد. 19
EDI  شتر یاز به رن روز به روز بیه نکتبادل اط عات بوده  یارتباط یهاهکشب نیترمهماز  یکی

 لیتبتد  EDI یدهاکت توان اط عات اظهارنامته را بته   یستم مین سیبا استفاده از اشود. یاحساس م

 .(50 -47 :1368)قدیری،  داد قرار مورداستفادهالملل نیروابخ تجارت بدر و  کرد

 (اسیکوداستم )یس یسازادهیپداف اه
 االکص یشتر در ترخیسرعت ب. 1

را بته حتداقل رستانده و از اتت   وقت        کیانجام امور گمر زمانمدتتوان یستم مین سیدر ا

 جاپتان شتور  کمثتال در   طتور بته  ؛نمود ییجوصرفه ییم حظهقابلبه مقدار  رجوعاربابو   گمر

قه بته  یدق 15حدود  نداشته باشد کیفات گمریاز جه  تشر یلکه مشک ییاالکص یترو زمانمدت

 انجامد.یطول م

 نه از انبارهایاستفاده به. 2
ارائته   ییکتارا ثر کنترل و حداکانه یرا ۀلیوسبهه انبارها یرماده تخل یهامکاناال و کنترل محل ک

 ۀلیوست بته  ز یت ن در انبتار و موجتود   شتده  وارده و صتادره  یاالهاکزان یم یدارن نگهیشود. همچنیم

 شود.یستم انجام میس

 یانسان یروینه از نیاستفاده به .3
ستتم  ین سیت بتا استتفاده از ا  ؛ است   یملت  ۀن پروژیاهدا  ا ازجمله یانسان یروینه از نیاستفاده به

 . را وواهند داش  یثر بهره برکو حدا شدهافزودهنان کارک ییکارا
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 زهیانکم یهانظاماز جاد فرهنگ استفاده یا.  4
ن یدر بت  ییانهیزه و رایانکم یهانظامه فرهنگ استفاده از کرود ید میستم امین سیا یاندازراهبا 

ل یت ن قبیاز ا ییباکارهال رشنا شدن یز به دلیافراد ن ییکارارمده و  به وجود  شاغل در گمرافراد 

ارج وت  یو برا  اس بوده ریناپ اجتنابامروز  یایدر دن هادستگاهل ین قبیار بستن اکه شتر شود. بیب

 .شرف  داش یپ هادستگاهر ید همگام با سایبا یالمللنیب ینشدن از گروه تجار

 شتریدرآمد بسب ک. 5
استته  ک رجوعارباب یمال یهاسوءاستفادهو  ییسودجواز  یادیستم تا حد زین سیا یاندازراهبا 

اضافه  اع بامر ن یه اکگردد یاعمال م یشترید انجام شود با دق  عمل بیه باک ییهاکنترلشده و 

 شد. کشور وواهد ۀوزان یشدن دررمد برا

 یتجارت خارج قیآمار دق موق به   ویسر ةارائ. 6
ر ایت در اوت را یمربوط به تجارت وتارج  روزبهق و یستم اط عات و رمار دقین سیا یاندازراهبا 

  متر والن محتترم گ ؤاط عتات مست  ن یت بتودن ا  روزبته   رمتار و  یم داش . با توجه به اهمیوواه

 .ندیاقدام نما یگ اراس یو س یریگمیتصم در وصوص یکاررمدترتوانند با ابزار یم

 به افغانستان اسیکوداورود سیستم 

افهانستتان از   یهتا گمتر   .گتردد یبتازم  1388در افهانستان به سال  اسیکودا یریکارگبهرغاز 

 د.رشنا ش کودااسیسیستم  یهاییو توانا هایژگیوجهانی با  و بانکطریق برقراری ارتباط با رنکتاد 

را  هتا بخش و تمام شد هرات وگمرگات مرزی فعال گمر در  1388سال  در شروعبختانه ووخ

 گمر  .گمرکی هماهنگ گردید یها یفعال یالمللنیباستندردهای  کامپیوتری کرد که مطابق به

 مجری این طرح بود. گمر اولین  به عنوان و مزارهرات 

موفقانه  1392طی مراحل سیستمی اظهارنامه( در ماه ثور سال ) اسیکودابخش محصولی سیستم 

 در کتار شنیوکم تجار اط عات ،اسعار م یق ،یگمرک ۀتعرف .در گمر  اس م قلعه تطبیق گردید

استتفاده   یالمللت نیبت  شتده شتناوته همچنان از تمام کودها و ستندرد های . اس  دسترسقابل ستمیس

 سترخ  و زرد ستبز،  اتومتات بته مستیرهای     شتکل  بهموال گمرکی در حین طی مراحل ا و گردیده 

 در جهتان است  در   استیکودا سیستتم   نیتتر شترفته یپی جهتانی کته   اسیکودا ستمیس .گرددیم راجع
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بستزای بتاالی    ریتتأث افهانستان فعال گردیده اس  کته   یو سرحدمحصولی  یهاگمر بسیاری از 

 یالمللت نیبت  یبتار اتاالن   یهتا شترک   هتا هیت )اتحاد تجتارت دارد  لیو تسته  گمرکاتمدرن سازی 

 .(125: 1390افهانستان،

 مناقشه
 درنتیجته مردم افهانستان بتوده کته    هایاالش ترینعمدهفساد اداری و فرهنگ معافی  یکی از 

باع  شده تا سیر معض ت به شکل فزاینده در حال گسترخ باشد. ضعف متدیریتی گمرکتات در   

جتا  ه اثرات منفی بت  هابخشاساسی اس  که باالی رشد تمام  هایاالشعواید یکی از  روریجمع

در عوایتد   روریجمتع جهت  بهبتود    توانتد میگ اشته اس . تطبیق و تحکیم قانون یکسان و مجرد 

با اجترای سیستتم    افهانستان گمرکاتریاس  عمومی وضعی    اساس ینبر گمرکات کمک کند.

 اس . بهبودیافته اسیکودا

پیشترفته و جلتوگیری از اوتاذی و فستاد      هتای نظتام  کارگیریبه: با گویندمیگمر   والنمسؤ

از سوی دیگر کارمنتدان ایتن    ؛اس  یافتهافزایشگ شته  هایسالنسب  به  گمرکاتاداری دررمد 

بترای بازرگانتان بته بتار      زیتادی  هتای ستهول  پیشترفته،   هتای نظتام : با استفاده از گویندمیگمر  

 .اس رمده

عت وه بتر تقلیتل تشتریفات و افتزایش سترع         اسیکودا یستمس که: نظرندبر این  نظرانصاحگ  

 رمتاری ی هتا داده جدیتدترین  بته  هنگتام   عملیات ترویص کاال، بستری مساعد جه  دسترسی بته 

 رورده فراهمربخ یذ گران شپژوه و کارشناسان مدیران، سوی از کشور وارجی تجارت به مربوط

اقتصتادی کشتور و همچنتین دررمتد دولت  نقتش        ۀمتر  در توستع  گتحقیقی  بر اساس .اس 

 .بسزایی دارد

تولید داول در اولوی  امتور قترار    شودمیمحوری  داشتن صادرات در بخش اقتصادی باع  

 .و کسگ ارز برای ورود مواد اولیه متمرکز شود زاییاشتهالحول محور  هات خرن  تبعبهگیرد و 

باع   اسیکودابالخصوص سیستم جدید کامپیوتر  هاینظاماز طریق  افهانستان گمرکات سازینوین

گ شتته   هتای ستال نستب  بته    گمرکتات درامتد   رمتار  استاس  بتر  واست    شفافی  گمرکتات شتده  

 شده اس . تاجران و گمر  مأمورینزیاد به  هایسهول ایجاد  باع  و اس  یافتهافزایش



     160 
 

 انگمرکات افهانستدر یتجار تتسهی براسیکودا  بررسی تأثیرات سیستم

 

 ششمسال 

 

 گیرینتیجه

ی و یت ستی بته امکانتات ارتبتاطی، متاهواره     اویتر، دستر  هایسالهای وسیع ابداعات و فناوری

ر بت مده اس  هایی که در دنیای معاصر به وجود رنترن  و اثر رن بر مرزهای جهرافیایی و ضرورتا

ور و المللتی حتاکی از ظهت   بتین  هتای فعالیت  و  مرزیبرون هایفعالی کسی پوشیده نیس . افزایش 

ر در معاصت  ۀکننتده جامعت  یکتی از شترایخ تعیتین    عنوان بهگسترخ روابخ جهانی اس . این روابخ 

شده  گمرکی هایعرصهباع  تحوالتی در  این شرایخ همچنین .سراسر دنیا در حال گسترخ اس 

 اس . شدهابداع اسیکوداینی مانند ها نوستموسی

کته غتر  شتفافی  بیشتتر،      است  گمرکتات   رفتورم یکی از اهدا  مهم و اساستی   اسیکودا

مدرن نظارتی  یهانظام ازجمله. این سیستم گرددیمنمودن پروسیجرهای گمرکی تطبیق  یدستگاه

 گمتر  عملیات ترویص کاال در  یسازنهیبهکه در  دیریم حساببهجهان  یهاگمر ی کنترلو

 شدهنصگمکان در کشورهای جهان  95سیستم موفقی اس . این سیستم در حال حاضر در بیش از 

و یتر  یهت یژگت یواین سیستم اس .  اسیکودا ستمیاز س ریرپ یتأثدرصد از کل تجارت،  90 که س ا

واهتد  وافهانستتان دگرگتون    یهاگمر  رنجرای ارا دارد با  یگمرک نیو قواندر عملیات  تحول

 .شد

جارت ، قانونی کردن تگمرکات رفورمباع   یگمرککه سیستم  باوراندبر این  نظرانصاحگ

بترای   توستعه درحالدارند که کشورهای  نربر دیکأت شودیم یگمرک در امورو شفافی   المللنیب

ع ر امتر تستری  د تا نداستفاده ک اسیکوداوویش باید از سسیتم استندرد  یگمرکپیشبرد بهتر امورات 

 ازجملته جه  تجتارت بتدون کاغت      درهمچنان  .ایشان را کمک کند ،گمر روند معام ت در 

 .اس  اسیکودااهدا  سیستم 

 کمت کشور کرد و به اقتصاد یمتناسگ با شأن وود قرار گ یگاهیه در جاکنیا یبرا  گمر

اررمتد،  ک  تتوان گفت : گمتر   یو صته مت   طتور بته  انتات الزم است ؛  کخ و امیازمند شرایند، نک

ز یت نته است ، تجه  یاررمتد مستتلزم هز  کنتان  کارکوواهتد، داشتتن   یزات مت یت تجه اررمدکنان کارک

در  هتا رننتان و شتأن   کارک یاررمتد کنته است ،   یازمنتد هز یاررمد نک یافزارهاسخ  ات بهکگمر
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  یت بااهمرا   گتاه گمتر  یجا  اس  و احترام بته گمتر    موجگ احترام جامعه به گمر  گمر

 .دهدینشان م

 :شنهادهایپ
  استیکودا سیستتم   یبیشتر روی اجراهراه  گمرکاتدول  باید برای کاهش فساد اداری 

 تمرکز کند.

 شوند. رشنابیشتر  یرموزش یهابرنامهاز طریق  اسیکوداگمر  باید با سیستم  نیمأمور 

 دولتت  بایتتد در  ،امرمهمتتی استت یداولتت عیصتتنااز   یتتحمادر  گمتتر  نقتتش یفتتایا

 مبادرت بورزد. گمرکاتکردن مدرنیزه

  کشور باشد. و واردات، ناظر بر صادرات و ضوابخدول  باید از طریق وضع مقررات 

   کند. نیتأمباید امنی  اقتصادی را در کشور  برای تسهی ت بیشتر تجارتدول 

  بایتد   ارز لیتحصت شتور و  ک داوتل در  اشتهال جه د یو تول صادرات قیتشوبرای  دول

 اقدامات جدی را انجام دهد.

  باشتد  داشتته شتور  کهتر   یاقتصاد ییشکوفادر  ییعمده سهمتواند یم یوارج تجارت. 

 برای رسیدن به این هد  اقدامات بورزد. نوین یگمرک یهانظامباید از طریق  دول 

  نتان و  یش اطمیافتزا  جهت   یتجتارت جهتان   ۀریت ل زنجی  و تسهیامن یبرا ییااستاندارده

 .ایجاد نماید ینیبشیپ  یقابل

 مساعد کند کشور گمرکات در همۀ اسیکوداسیستم  زمینۀ تقوی  و توسعۀ. 

 به عمل رید یگمرکنوین  یهانظاماز  استانداردو  مؤثر یریگبهره. 

 هاسرچشمه
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