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د افغانستان اسالمي جمهوريت 
او پاكستان اسالمي جمهوريت 

د دولتونو ترمنح د دواو 
هېوادونو له الرې د ترانزيتي 

د ) ت رات(عبور او مرور 
تنظيم په منظور، د موافقه ليك 
د توشېح په هكله د افغانستان د 

اسالمي جمهوريت د رئيس 
انفرم

)) :۵۳ه
١٣٩٠/ ٦/ ١٣: نېه

:لوم ماده
) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 

فقرې د حكم له مخې،     ) ۱۶(مادې  
د افغانستان اسالمي جمهوريت او     
پاكستان اسـالمي جمهوريـت د      
دولتونو ترمن د دواو هېوادونو له      
الرې د ترانزيتي عبور او مـرور د        

ره تنظيم په منظور، له موافقه ليك س
د افغانستان الحاق چـې د ملـي        
ــې د  ــسي جر ــوري د ول ش

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان 
در مورد توشیح، موافقتنامه 
بین دولت های جمهوری 

اسالمی افغانستان و جمهوری 
اسالمی پاکستان به منظور 

تنظیم عبور و مرور ترانزیتی از 
طریق هر دوکشور

)٥٣: (شماره
١٣/٦/١٣٩٠: تاریخ

:مادۀ اول
) ١٦(به تأسی از حکـم فقـرۀ        

ــادۀ  ــی، ) ٦٤(م ــانون اساس ق
الحاق افغانستان بـه موافقتنامـه      
بــین دولــت هــای جمهــوری 
اسالمی افغانـستان و جمهـوری      
اسالمی پاکستان به منظور تنظـیم      

انزیتی از طریـق    عبور و مرور تر   
هردوکشور را کـه بـر اسـاس        

ــؤرخ ) ٨(مــصوبات شــماره  م

الف



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

ـې  ) ۸(نېې   ۱۳۹۰/ ۳/ ۱١
مصوبې او د مـشرانو جرـې د       

ې ) ۱۰(نېې   ۱۳۹۰/ ۵/ ۲۳
مصوبې پر بنس په يوه سـريزه،       

مـادوكې  ) ۵۸(فصلونو او   ) ۱۳(
.تصديق شوى دى، توشېح كوم

:دوه يمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خـه        

له موافقه ليـك او د ملـي        نافذ،  
شوري له مصوبو سره يوـاى دې   

.په رسمي جريده كې خپور شي
حامد كرزى

د افغانستان د اسالمي 
جمهوريت رئيس

ولسی جرگـه و     ١١/٣/١٣٩٠
٢٣/٥/١٣٩٠مؤرخ ) ١٠(شماره 

مشرانو جرگه شورای ملی به داخل 
) ٥٨(فـصل و  ) ١٣(یک مقدمه،  

ماده تصدیق گردیده است، توشیح     
.می دارم

:مادۀ دوم
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و       

فقتنامـه و مـصوبات     همراه با موا  
شورای ملی در جریده رسمی نشر      

. گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

د افغانستان اسالمي جمهوريت
ملي شورٰي
ولسي جره

سالمي جمهوريت او اد افغانستان د
پاكستان اسالمي جمهوريت د دولتونو 
ترمن د دواو هېوادونو له الرې د 

تي ت رات د موافقه ليك د ترانزي
تنظيم په منظور د ولسي جرې تصديق

)) :۸ه
۱۳۹۰/ ۳/ ۱١: نېه

ولسي جرې د افغانستان د اساسي قانون د        
۱۳۹۰نوي يمې مادې له حكم سره سم، د   

لسمې نېې  وكال د غبرولي د مياشتي د يو      
ه كې د افغانستان اسـالمي      په عمومي غون  

المي جمهوريـت   جمهوريت او پاكستان اس   
نو د ترانزيتي تـ     ترمن د دواو هېوادو   

رات د تنظيم په منظور موافقه ليك په يوې         
مـادوكې  ) ۵۸(فصلونو او   ) ۱۳(سريزې  

تصديق ك.
"ابراهیمي"الحاج عبدالرؤف 

د ولسي جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی

جرگهولسی
ن جرگه از موافقتنامۀ بیمشرانوتصدیق 

دولت های جمهوری اسالمی 
افغانستان و جمهوری اسالمی پاکستان 
به منظور تنظیم عبور و مرور ترانزیتی 

از طریق هر دو کشور 
)۸: (شماره
۱۱/۳/۱۳۹۰: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسـی        
افغانستان، موافقتنامه بین دولـت هـای       
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهـوری      

اکستان به منظور تنظیم عبـور و       اسالمی پ 
مرور ترانزیتی از طریق هر دوکـشور در        

سال جوزا  ماه   يازدهمجلسۀ عمومی مؤرخ    
بـه داخـل یـک      ولسى جرگه   ۱۳۹۰
ماده تـصدیق   ) ۵۸(فصل و   ) ۱۳(مقدمه  
. گردید

"ابراهيمى"الحاج عبدالرؤف
جرگهولسىرئیس 

جمهوری اسالمی افغانستان د افغانستان اسالمي جمهوريت

ج
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ملي شورٰي
هجرمشرانو

سالمي جمهوريت او اد افغانستان د
پاكستان اسالمي جمهوريت د دولتونو 
ترمن د دواو هېوادونو له الرې د 

 رات د موافقه ليك د ترانزيتي ت
جرې تصديقتنظيم په منظور دمشرانو

)) :۱۰ه
۱۳۹۰/ ۵/ ۲۳: نېه

جرې د افغانستان د اساسي قانون د مشرانو
۱۳۹۰ره سم، د نوي يمې مادې له حكم س  

نېې په   درويشتمېد مياشتي د     زمريكال د   
ه كې د افغانـستان اسـالمي       عمومي غون 

د جمهوريت او پاكستان اسالمي جمهوريت      
د له الرې   ونو  دترمن د دواو هېوا   دولتونو  

ترانزيتي ت رات د موافقه ليك په يـوې         
مـادوكې  ) ۵۸(فصلونو او   ) ۱۳(سريزې  

تصديق ك.
"لميارمس"فضل هادي

جرې رئيسمشرانود 

شورای ملی
جرگهمشرانو

جرگه از موافقتنامۀ بین مشرانوتصدیق 
دولت های جمهوری اسالمی 

افغانستان و جمهوری اسالمی پاکستان 
به منظور تنظیم عبور و مرور ترانزیتی 

از طریق هر دو کشور 
)۱۰: (شماره
۲۳/۵/۱۳۹۰: تاریخ

تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسـی       به  
افغانستان، موافقتنامه بین دولـت هـای       
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهـوری      
اسالمی پاکستان به منظور تنظیم عبـور و        
مرور ترانزیتی از طریق هر دوکـشور در        

اسدماه   بیست وسوم جلسۀ عمومی مؤرخ    
جرگه به داخل یک     مشرانو۱۳۹۰سال  

ماده تـصدیق   ) ۵۸(فصل و ) ۱۳(مقدمه  
. گردید

"مسلمیار"فضل هادی
جرگهمشرانورئیس 

د
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د دواو هېوادونو له الرې د 
افغانستان اسالمي جمهوریت 

او پاکستان اسالمي
جمهوریت ترمن د 

وترانزیتي تېرېد
عبور او (ورا تېرېد

د تنظیم په منظور،) مرور
موافقه لیک

پاکستان  د -د افغانستان 
سودار ترانزیتي 
)APTTA(موافقه لیک

:سریزه
وری دولت  د افغانستان اسالمي جمه   

ياو د پاکستان اسـالمي جمهـور      
ومتعاقد" چې لدې وروسته د      دولت

.په نوم یادېي" ونوخا
د متقــابلوو پربنــس، د دواو 

ادونو ترمن د اقتصادي ایکیو د هېو
.په هیلهينت

للي د یو مهم اصل په توه د بین الم        

موافقتنامه بین
دولت های جمهوری اسالمی 

افغانستان
و

جمهوری اسالمی پاکستان
منظور تنظیم عبور ومرور ه ب

ترانزیتی ازطریق 
دو کشــورهر

فقتنامۀ تجارت ترانزیتی امو
پاکستان–افغانستان

)APTTA(
:مقدمه

و دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
دولت جمهوری اسالمی پاکـستان،    

یاد می" طرفین متعاقد"که منبعد بنام   
.شوند

ی تحکیم روابط اقتـصادی  آرزوبا
میان هردو کشور، براساس منـافع       

.متقابل
ــق   ــناختن ح ــمیت ش ــا برس ب

۱
۳۲

۱۶۷
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ۀســودار د پراختیــا او د هغــ
اقتصادي پرمخت لپاره سمندر ته     د

 حق دد افغانستان د آزادې الس رس
.په رسمیت پېژندلو سره

د سودار په اه د پاکستان لپاره       
له منن آسیا سره او د افغانستان       
لپاره د ایکو او سارک له هېوادونو       
سره د سودار په اه د شمال ـ  

ـ    ز د اهمیـت پـه      جنوب د دهلې
.  درکولوسره

د دواو هېوادونو ترمن او د هغو د     
نو له الرې د مالونو او نقلیـه       ؤقلمر

وسایطو د آرام حرکت، چکـې او       
ورې زمینې د تاْمین پـه اه او د         

.کید سرهخپلو ژمنو په بیا تاْ
د لویو سمندرونو پـه کنوانـسیون       

اقتـصادي  او د کې)ژنیو،۱۹۵۸(
ECO) ایکو(ن    همکاریو د سازما  

د ترانزیتي حمل او    )الماتا،۱۹۹۸(
  كـې    موافقه لیک په   نقل د چوکا

اعالم شوو موخو او اصولو ته په پام        
.سره

سـازمان  دسودار ېوالـنید

نستان بـه بحـر     دسترسی آزاد افغا  
برای  توسعه ل  مهممنحیث یک  اص

تجارت بین المللـی و انکـشاف       
.اقتصادی آن

با درک اهمیـت دهلیـز شـمال        
جنوب برای پاکستان در رابطه بـه       

تجارت با آسـیایی میانـه وبـرای         
افغانـــستان در رابطـــه بـــه 
تجارت با کشور های عضو ایکـو       

.وسارک
برتعهدات خـویش   مجدد   أکیدبا ت 
حرکـت آرام،   ۀبر تأمین زمین   مبنی

وال و وسایط نقلیه     ـسریع ومؤثر ام  
دو در میان واز طریق قلمرو های هر

.کشور
با توجـه بـه اهـداف واصـول         
اعالم شده در کنوانـسیون ابحـار       

، و موافقتنامه   )١٩٥٨ژینو،(عظیم  
ــل  ــل ونقـ ــارچوب حمـ چـ
ــاری   ــازمان همک ــی س ترانزیت

الماتـا  (ECO)ایکـو (اقتصادی  
١٩٩٨ (.

ن و  با توجـه بیـشتر بـه قـوانی        

۲



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

)WTO(      قوانینو او مقرراتو ته پـه
،GATT-۱۹۹۴(پام سره د  زيات

ترانزیـت د   "الندې د   ) مادې ۵تر
د "آزاد    رفو پـه   تعراو  سودا

.عمومي موافقه لیکبرخه كې
د افغانستان  دې ته په پام سره چې       

فقه اترانزیتي مود سودار۱۹۶۵(
ــک ــني ) ۱۹۶۵ATTA(لی اوس

ــصادي واقعیت ــه او اقت ــود ون ين
وې په پـام    ترانزیت اتیا  بين المللي 

.ېکې نه دي نیول
وـور  هلمثلد اخونو ترمن د با    

اتیا پرزیتي خدمتونو د برابرولو     نترا
.کید سرهپه تاْباندې

:هفقه وکاپه الندې توه مو
لومی فصل

عمومي حکمونه
موخې

: لوم ماده
پـه  متعاقد اخونه موافق دي، و      

او د خپلو اوندو     خپلو منونو كې  
د مالونو د لېدولو     قلمرونو له الرې  

مقررات سازمان تجـارت جهـانی      
(WTO)، ٥مـاده   (تحتGATT-

ــومی موافقتــــ)۱۹۹۴ نامۀ عم
خصوص درتجارتراجع به تعرفه و

."آزادی ترانزیت"
قتنامۀ تجارت  با توجه به اینکه مواف    

) ١٩٦٥ATTA(ترانزیتی افغانستان
و اقتصادی کنـونی  هایاقعیتو

ی ترانزیت بین المللـی    نیازمندی ها 
نظـــر نگرفتـــه درد راجدیـــ

.است
فـراهم آوری   ضروت رب تأکیدبا

خدمات ترانزیتی مؤثر بالمثل بـین      
.طرفین

:نمودندحسب ذیل موافقه
فصل اول

احکام عمومی
اهداف

:اولمادۀ 
ـ       ۀطرفین متعاقد موافق اند، تا زمین

طریـق  انتقال اموال را در میان و از      
وهای مربوطۀ خـویش آسـان       قلمر

۳
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ـ  ېآسانه کي او ول    زمينه ېممکن
ــانتیاوې ددې مو ــک اآس ــه لی فق

.کيې مطابق، برابردحکمونو 
اخونه ول راتلونکي الزمه تدبیرونه     

:ينیس
دتـرمن او دهغـو   هغـو  د -الف
و له الرې دسوداریزو مالونو نؤقلمر

نقیله وسایطو په لېدولوکې لـه      او
ن ه کولو سرهغيرالزمه خه په

ي حمل او نقـل د پـوره        د ترانزیت 
.اداري اجراآتو تاْمینولواوور

ورا تېرېـد   وتي تېرېد په ترانزی -ب
واونـد دپـورې   ) عبور او مرور  (

د آسـانتیاوو،  سندونو اوکـنالرو 
.شفافیت او هم غي کولو برابرولد
د و وله حمل او نقل پراختیا        -ج

.او رواجول
په مرکي اداروکې د تقلب د       -د

او فریب کار د کمولو او       پېېدو
.په منظور، همکارييمخنیو

صدونو لپاره  د غیر مشروع مق    -هـ
لـه کیمیاوي موادو    وکنترول شو د

  رخه  سوداانحـراف  د وهغد

ممکنـه را  تسهیالت   تمامنموده  و  
، مطابق به احکام ایـن موافقتنامـه      

.فراهم سازند
آتی را اتخاذ    طرفین تمام تدابیرالزمه  

:نمایندمی 
راآت اداری کـافی    تأمین اج -الف

ترانزیتـی، بـا   ومؤثر حمل ونقـل  
الزم در انتقال   تأخیر غیر  اجتناب از 

ـ      تجـارتی   ۀاموال و وسـایط نقلی
درمیان واز طریـق قلمـرو هـای       

.شانای
ــراهم -ب ــسهیالت، ف آوری ت

زی اسناد و  همآهنگ سا شفافیت و 
طرزالعمل های مربوط بـه عبـور        

.ومرور  ترانزیتی
توسعه  وترویج حمل ونقل چند      -ج

.شیوه ای
منظـــوره همکـــاری بـــ-د

وقوع تقلب و جلوگیری ازکاهش و
.فریب کاری در  ادارات گمرکی 

تجـارت مـواد    نظـارت از  -هـ
نتـــرول شـــده کیمیـــاوی ک

غرض جلـوگیری از اسـتفاده و      

۴
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د مخنیوي پـه     له اوې اخیستنې 
.ارنه،غرض

تعریفونه
: دوه یمه ماده

ددې موافقه لیـک د مقـصدونو د        
ېتوضیح پـه منظـور، راتلـونک      

الحانې چې کارول شـوي،     طاص
:الندې مفاهیم افاده کوي

واو د د : يسـودار  هدوه اخیز 
هېوادونو ترمن له مالونو او خدمتونو 

.هخه عبارت د
ان ـ پاکـستان د   د افغانست: اداره

د هم غ لـه      ترانزیتي سودار 
ادارې خه عبارت ده چې د متعاقدو 
اخونو په واسطه د ترانزیتي موافقه      
لیک د تطبیق اوارنې په منظـور،       

.رامنته کېي
د حمـل او نقـل      / حمل کوونکي 

له هغه حکمي یا حقیقـي      : نمتصدیا
شخص خه عبـارت دی چـې د        
مالونو د حمل او نقل، د اوسپنې د        
پل، جادې له الرې، ه په مستقیمه 

غیـر   انحراف آن بـرای مقاصـد     
.مشروع

تعریفات
: دوممادۀ 

منظور توضـیح مقاصـد ایـن       ه  ب
موافقتنامه، اصطالحات آتی کـه در    
آن بکار رفته، مفاهیم ذیل را افـاده     

:می نماید
رت اسـت از     عبا : تجارت دوجانبه 

میـان دو    تبادله اموال و خـدمات    
.کشور 

ــت از ادار : ارهاد ــارت اس ۀعب
ــی   ــارت ترانزیت ــآهنگی تج هم

پاکستان کـه توسـط      -افغانستان
ـ    منظـور تطبیـق    ه  طرفین متعاقد ب

ونظارت موافقتنامه ترانزیتی ایجـاد     
.می گردد

متـصدیان حمـل    /حمل کنندگان   
از اســـتعبـــارت: ونقـــل

کـه   شخص حکمی یـا حقیقـی     
ـ    مسئو وال را  ـلیت حمل ونقل ام

طـور   چهده  طریق خط آهن، جا   از

۵
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توه یا له ثالث شخص خه په ې      
اخیستنې سره چې د هغه په واسطه       
یا د هغه په نوم د کرایې یا اُجرت په          
مقابل کې د حمل او نقل یو قرارداد        

.په غاه لريعقد شوی وي،
یـا د   ظرف  د هغه معیاري    : کانینر
واحد خه عبارت دی چې لهبارونې 

:د الندو وتیاوو لرونکی وي
.تشونه او بارونه) ۱(
ونقلیه واسط  د یو ول یا ېرو    ) ۲(

        دول، د الرې په مـنپه واسطه لې
.پرتهکې له بیا تشونې 

.او سیم او سرغچ و ويفلقد) ۳(
د قانون د تنفیذ او : کنترولي خدمتونه

هغو اوندو خدمتونو له ادارو خه      
عبارت دي چې د مالونو د وارداتو       
او صادراتو یا ترانزیت د ولو یا یوې 

لیت ترسره  ئومس لوبرخې د کنترولو  
له مرکـي   چې  کول په غاه لري   

روغتیایي،  کنترول خه پرته وي او    
پلنهنباتي حفظ الصحې دویترنر او 

.پكې شاملېي
عبـور او  سرحدي تېرېدل راتېرېدل    

مستقیم  یا با اسـتفاده ازشـخص        
ثالث که توسط او یا بنام او یـک         

حمل ونقل در مقابل کرایه یا قرارداد 
بعهـده  ، عقد شده باشـد،    اجرت
.دارند

ــانتینر ــرف  :ک ــارت از ظ عب
معیاری یا  واحد بارگیری  است که        

:دارای قا بلیت های ذیل باشد
.قالـبارگیری انتتخلیه و) ١(
طۀ نقلیه یا   سط یک نوع واس   تو)٢(

مجـدد   بـدون بـارگیری   بیشتر،
.بین راهی

. و قابل قفل وسیم وسرغچ باشد)٣(
عبارت انـد از    : خدمات کنترولی 

خـدمات  تنفیذ قـانون و    ادارات
تمام یـا  مسئولیت انجامکهۀ  مربوط

واردات،هـای  بخشی از کنترول  
ـ ـام ترانزیتیاصادرات ه وال را ب

ـ     تـرول  راز کن عهده دارند که غی
شـامل بازرسـی   بوده و گمرکی
-و حفظ صحی، ویترنری، بهداشتی

.گرددنباتی، میۀالصح
: عبـــور ومـــرور ســـرحدی
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له هغه ت او رات خـه       : مرور
چې د متعاقدو اخونـو     يعبارت د 

نو خه پیل او د بـل  ؤله قلمر  ديوۀ
متعاقد اخ په قلمروکې پـای تـه        

.رسېي
ــه ــي  : مرکون ــه دولت ــه هغ ل

عبـارت دي چـې د       خدمتونوخه
د محصول او د     مرکي قوانینو او  

یاتو د راولو د وارداتو او صادراتو مال
په غاه لري او د هم لیت ئوتنظیم مس

نورو اوندو قوانینو او مقرراتـو د       
لیت په غاه لري، چـې      ئوتطبیق مس 

ــالونو   ــت او د م واردات، ترانزی
له جملې خه ـل      يې صادرات

.کېي
له هغو تـدبیرونو   : مرکي کنترول 

قوانینـو او    لهخه عبارت دي چې     
د ا   خهمطابقت   لهمقرراتو سره   

ترالسه کولو لپـاره، پـه هغـو        د
صادراتو، وارداتو او مالونو بانـدې      

ې مرکي ادارې د هغه     تطبیقېي چ 
.لیت په غاه لريئود تطبیق مس

له هغې کنالرې   : مرکي ترانزیت 

عبــارت از رفــت وآمــد اســت 
کــه از قلمــرو یکــی از طــرفین 

قلمــرو  متعاقــد آغــاز ودر  
ــه   ــر خاتم ــد دیگ ــرف متعاق ط

. یابدمی
از خدمات   است عبارت: گمرکات

ــسئولیت ــه م ــی ک ــیم تدولت نظ
ــع آوری  ــی وجم ــوانین گمرک ق

ــات وا  ــصول ومالی ردات ومح
ـ   صاد داشـته و    عهـده ه  رات را ب

ومقرراتـی   مسئولیت  تطبیق قوانین   
ــ ــزراۀ دیگــرمربوط ــده نی بعه
ترانزیتواردات،از جمله    دارد که   
ــوصــاد وال محــسوب ـرات ام
.می شود

ــی ــرول گمرک ــارت از : کنت عب
تدابیری است که بـرای حـصول       

ــا نـــاياطم ــت بـ ن از مطابقـ
قوانین ومقررات بـاالی واردات،     

رات وترانزیت اموالی  تطبیق میدصا
گردد که ادارات گمرکی مسئولیت    

.دارندرا بعهده تطبیق آن
ــی ــت گمرک ــارت از : ترانزی عب

۷
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چې د هغې له الرې      هرت د خه عبا 
ندې مالونه د   کنترول ال تردمرک  

لـه   مرکي دفتر  دمتعاقدو اخونو   
مرکـي   بل متعاقد اخ  ده  خيوۀ  

مالیــاتو او مرکــي دفتــر تــه د
محصوالتو د ورکې تر تعلیق الندې 

. انتقالېي
له هغو مالونو خه   : خطرناک مالونه 

عبارت دي چې د حمل او نقل یا په         
زېرمتون کې د ساتلو په وخت کې،       

ریال، امنیت او ېچاپد ژوند روغتیا او 
.وخطر متوجه کيپامملکیت ته د 

د متعاقدو اخونو د    : اخلي قوانین د
شوو داخلي یـا     وهېوادونو د نافذ  

سیمه ییزو قوانینو او مقرراتـو لـه        
خه عبارت ديېبشپ مجموعې.

د مرکونو د   : کولد مالونو معاینه    
د ماهیت، مبـداْ،     ادارې په واسطه  

وضـعیت، مقــدار او د مــالونو د  
،د مالونو د فزیکـي     بابتهارزت له   

، د يسې خه عبارت داثبات له پرو
ترانزیتي سندونو پـه     وواندې شو 

حواله، دې ته په پام سره چې دغـه         

طرزالعملی است که از طریـق آن        
اموال تحت کنترول گمرک از دفتر      
گمرکی یکی از طرفین متعاقد به دفتر 

رف متعاقد دیگر تحـت     گمرکی ط 
محـصول  تعلیق پرداخت مالیات و   
ــی انتــ  ــای گمرک قال داده ـه

. شودمی
عبارت اسـت از     :وال خطرناک ام

اموالی که هنگام حمل ونقـل یـا         
طر قابل  نگهداری در ذخیره گاه ، خ     
زیست، توجهی را به صحت ومحیط

. متوجه سازد،یتملکامنیت و
از  عبـارت اسـت   : قوانین داخلی 

ــ ــررات  مجموع ــوانین ومق ه ق
هـر دو  داخلی یـا محلـی      نافذه  
.کشور

عبارت است از پروسه    : معاینه اموال 
ۀوال توسـط ادار   ـاثبات فزیکی ام  

گمرکات از بابت ماهیت، مبـدأ،      
ـ   وضعیت، وال  ـمقدار وارزش ام

ــی   ــناد ترانزیت ــه اس ــه ب باحوال
ــارا ــدهه ي ــت ش ، بادرنظرداش

اینکه این تعریف مطابق به سیـستم       

۸
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تعریف د خطراتو د ادارې او تنظیم د 
سیستم مطابق، یوازې تر ېرحده په      

پورې د تطبیق و ٪۵مالونو باندې تر
.دی

دمرکونو له اداري : د مرک دفتر
واحدخه عبارت دی چې د مرکي 

واک لري او لـه     ءراتشریفاتو د اج  
پیل خه د نوموي مقصد لپـاره د        
واکمنو ادارو په واسطه منظور شوی      

.دی
له هغه حقیقي یا حکمـي      : االنبارچ

شخص خه عبـارت دی، چـې د      
بارچلونې د خدمتونو یو قرارداد یې د 

.سره عقد کی ويله استوونكي
له هـر ول   : نې خدمتونه د بارچلو 

پـه  مـالونو    خدمتونوخه چې  هغو
کولو، زېرمهکولو، اى انتقالولو، یو

د پـه  ای په ای کولو، تلو یـا     
.ي، عبارت دموميوېشلو پورې اه   

همدارنه په مرکونـو او مـالي       
مسایلو پورې اونـد خدمتونـه، د       
رسمي مقصدونو لپـاره د مـالونو       

د بـانكي   ، د مالونو لپـاره      اظهار

اداره خطـــرات، م وتنظـــی
ــا   ــر ت ــد اکث ــرف ح ٪۵ص

ــ ــاالی ام ــق ـب ــل تطبی وال قاب
.است

عبـارت اسـت از      :  دفتر گمرک 
واحد اداری گمرکات  که صالحیت 
اجرای تشریفات گمرکی را داشته و 

مذکور توسط   از ابتداء برای مقصد   
گردیـده   ادارات ذیصالح منظـور   

.است
عبارت از شخص حقیقی    : بارچاالن

قـرارداد   که یـک   یا حکمی است  
خدمات بارچاالنی را با فرسـتنده،      

.عقد نموده باشد
از  است عبارت: خدمات بارچاالنی 

ــاط  ــه ارتب ــدماتی ک ــوع خ هرن
، یکجا سـازی  انتقال،   گیرد به می

، جابجایی، بسته بندی ویـا      تذخیر
خـدمات مـذکور    . والـتوزیع ام 

شـــامل خـــدمات همچنـــان
مربوط به گمرکات ومسایل مـالی،      

ـ  اظهار وال بـرای مقاصـد     ـام
رسمی، تهیه وتدارک  ضمانت بانکی 

۹
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او تدارک، ضمانت او بيمې برابرول
په د برابرولو او تدارك او د وركې

ه په نوموو مالونو پورې اوند سندون
.  هم شاملېيخدمتونو كې
لـه  : مالیاتد وارداتو    محصول او 

نـور ـول    او   مرکي محـصول  
او نـور هغـه      ه، ماليات محصولون

مطابق عوارض چې د داخلي قوانینو      
یا د مالونو د تورید پـه اه وضـع          

، خـو د    يعبـارت د  خه  يشو
ــه خــدمتون ــو پ و د عرضــه کول

.لتونوکې نه شاملېي
لـه   ییـد تاْ دددې  : د مالونو پلنه  

چې  سطحي پروسې خه عبارت ده،
په سرخالصو محمولوکې د نه تل      

، د  ارقـام شوو مـالونو عالیـم او       
کانینره او د کانینري مـالونو د       
سیم او سرغچ ه د مـالونو پـه         
اظهارلیک یا بارلیک کـې د درج       

.اتو سره مطابق ويشوو مشخص
د دوو  : بین المللي حمـل او نقـل      

نو تـرمن   ؤمتعاقدو اخونو د قلمر   
له بین  )دوه اخیز تېرېدل راتېرېدل   (

وبیمه برای اموال وجمع آوری یـا       
تهیه وتدارک پرداخت یـا اسـناد       

ـ  ــه امـ ــوط ب ــز ـمرب وال نی
.گردندمی

عبارت : محصول ومالیات واردات  
ــی،   ــصول گمرک ــت از مح اس

، مالیات، وتمام  محصول های دیگر    
قـوانین   طبـق که   یو غیره عوارض  

بطـه بـه توریـد      در را  یا داخلی
اموال وضع گردیده، امـا شـامل       

عرضــه خــدمات  مــصارف
.نمی گردد
عبـارت اسـت    : والـبازرسی ام 

ــطحی ت ــه سـ ــد أیازپروسـ یـ
وال ـاینکــه عالئــم وارقــام امــ

محمولـه   بسته بنـدی ناشـده در     
کـانتینر و   ۀهای سرگشاده، شمار  

کانتینری والسیم وسرغچ ام   ۀشمار
ج اظهارنامه مطابق با مشخصات مندر

.باشداموال یا بارنامه می
عبارت است : المللی حمل ونقل بین  

بـین قلمروهـای     نقـل از حمل و  
عبـور ومـرور    (دو طرف متعاقد  
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ي حمل او نقل یا د بل متعاقد        الملل
ترانزیتـي  (له اخ د قلمرو له الرې    

.خه عبارت دی)تېرېدل راتېرېدل
د د حمـل او نقـل       : اصلي هېواد 

ېواد دی چې په متصدیانو لپاره هغه ه
کې رامنته شوی وي او د نقلیه ۀهغ

وسایطو لپاره هغه هېواد دی چې په       
.يديکې ثبت او راجستر شوۀهغ

واد خـه   هې ۀله هغ : کوربه هېواد 
ترانزیتي عبارت دی چې په هغه کې د

.مالونو حمل او نقل صورت مومي
: یلو سره حمل او نقلپه و نقلیه وس

مالونو له   د بارونې په یو واحدکې د     
واحـد انتقال خه او پـه عـین        

کې چې په متوالي توـه،      ) کانینر(
نقلیـه   ېیا زیـات   هدوه مختلف ول  

واسطې، د مالونو له تشولو پرتـه،       
اخيستنې الندې ونيسي، خه     ه  تر

.عبارت دى
په یـو د متعاقـدو      : داخلي ترافیک 

وقلمروکې د بارشو   د يوۀ په   اخونو
ه عبارت دی، د مالونو له انتقالولوخ

بل اخ په عین قلمروکې د هغـه د         

یــا از طریــق قلمــرو ) دوجانبــه
عبـور ومـرور    (تعاقد دیگر طرف م 
.)ترانزیتی

بـرای متـصدیان     :کشور اصـلی  
حمل ونقـل، کشوریـست کـه       

ــا  ــرای وس ــاد وب یط در آن ایج
نقلیه، کشوریست که در آن ثبـت       

.وراجستر شده اند
عبـارت اسـت از      :کشور میزبان 

کشوریکه در آن حمل ونقل اموال      
.گیردترانزیتی صورت می

: حمل ونقل با چند وسـیله نقلیـه       
ـ  ـعبارت است از انت    وال ـقال ام

دریک واحد بـارگیری ودر عـین       
ـ   ) کـانتینر (واحد طـور  ه  کـه ب

نقلیـه   ۀمتوالی، دونـوع واسـط    
ــ ــدون مختل ــشتر را، ب ــا بی ف ی

ـ   ، مـورد اسـتفاده     والـتخلیه ام
. قراردهد

عبـارت اسـت    : ترافیک داخلـی  
وال بـارگیری شـده     ـاز انتقال ام  

یکی از طـرفین متعاقـد،      قلمرو در
جهت تخلیه آن در محل دیگری در       
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داخلي ترافیک ته   . خالي کولو لپاره  
.يهم وای" کابوتاژ"

ې د جـاد  : د حمل او نقل وسـایل     
اورـاي   له نقلیه وسـایطو    پرمخ

.واونونو خه عبارت دي
هنه عبارت دلدې خهله : ملي رویه

چې یو متعاقد اخ د بل متعاقد اخ       
واندې کوونکو د   ه  لله خدمتونو او  

خدمتونو سره داسې چلند وکـي،      
له خدمتونو چې د خپلو خدمتونو او د

کوي، يېسره  له  واندې کوونکو   
مـساعده   لـ چې له هغې خـه      

.نه وي
له هغه سندخه عبارت    : اجازه لیک 

دی چې د بایمتریک سیستم د آلې       
په واسطه د تشخیص و وي، د هغه        

ـ        ور په واسطه د نقلیه واسـطې ری
اوکلینر اجازه لري و له سـرحد       

.خه عبور وکي
پــه : دخـولي او خروجــي بنــدر 

، هوایي ر یـا     و بندرونو سمندريز
چـې  مرکي تمـایونوکې،     وهغ
مـامورین یـا    چې هلته   مرکونو  د

ترافیـک  . قلمرو عین طرف متعاقد   
. نیز گویند" کابوتاژ" داخلی را 

عبارت است از   : ونقل وسایل حمل 
روی جاده، واگون های وسایط نقلیه

.ریل
عبارت است از اینکـه     : رویه ملی 

با خدمات  وفراهم یک طرف متعاقد
کنندگان خدمات طـرف متعاقـد      

ــور  ــر، طـ ــار دیگـ ی رفتـ
ــا  ــه ب ــه ک ــه از روی نماید،ک

خدمات و فراهم کنندگان خدمات     
مـساعد  خویش می نمایند، کمتـر      

.نباشد
عبارت از سندی است   : مهاجازه نا 

بایمتریـک   آله سیـستم   توسط که
قابل تشخیص بـوده، بوسـیله آن       

نقلیه اجـازه    راننده وکلینر واسطۀ  
ــد  ــور  دارن ــرحد عب ــا از س ت

. نمایند
است عبارت : بندر دخولی وخروجی

از یک محل تعیین شـده رسـمی        
بنادر بحری، میدان هوایی ویـا      در

ــه   ــی ک ــای گمرک ــستگاه ه ای
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ترــو د ي دکارمنــدان موظــف 
ارلیک او نقلیه   ال التجارې اظه  ـترم

د واردات او صادرات ،ومنيوسایط 
ــسا ــرول، دم ــرخیص، کنت فرین ت

او پـه    راـول  همرکي محصولون 
اوندو د، مهاجرت پورې    مرکونو

ــه تطبیــق  مختلفــو قوانینوحکمون
.کي

له هغه سند خه عبارت     : پروتوکول
دی چې ددې موافقه لیک ضـمیمه       
وي، مــشخص تخنیکــي او اداري 

.ترتیبات تنظیموي
د مؤقـت    د نقلیه وسـایطو   : ونه

لیکونو له هغه شمېر اجازه      واردېدو
خه عبارت ده، چې  د حمل او نقل 
د اتیاوو پربنس له متعاقدو اخونو

، د واکمنو ادارو لـه      خه د هريوۀ  
.خوا هرکال صادرېي

حقیقي ۀله هغ: )استوونكي(نکیلېو
یا حکمي شخص خه عبارت دی 

چې د هغه په واسطه یا د هغه په نوم 
یو حمل لهیا د هغه په استازیتوب 

سره، د مالونو د انتقال یو کوونکي

یـا کارمنـدان     مـأمورین درآنجا  
ـ  گمرکات مؤظف اند تا    ۀاظهارنام

وسـایط نقلیـه را    ومال التجاره 
ــاد ــه، واردات وص ت را  راپذیرفت

، کنترول، مـسافرین را تـرخیص     
محصول گمرکی را جمع آوری  و      

احکام مختلف قوانین مربـوط بـه       
.  گمرکات، مهاجرت را تطبیق نمایند

عبارت ازسندی اسـت    : پروتوکول
این موافقتنامـه بـوده      ضمیمۀ که

ترتیبات تخنیکی واداری مشخص را     
.تنظیم می نماید

ی از اسناد   عبارت از تعداد   :سهمیه
وسایط نقلیه است که    ورود مؤقت   

نه توسط ادارات ذیصالح هـر      ساال
، بـه اسـاس     متعاقد طرفینیکی از 

حمل ونقل، صادر مینیازمندی های
.گردد

شـخص  هـر    عبارت از :فرستنده
کمی است که توسـط     ا ح حقیقی ی 

ــا بــ  ــام وی و ی ــا بن ه وی وی
یقـــراردادوینماینـــدگی از

انتقال اموال با یک حمل کننـده،       
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قرارداد عقد شوی وي، یا هر هغه 
شخص دی چې د هغه په واسطه یا د 

یا د هغه په استازیتوب د هغه په نوم 
پربنس، مالونه دقرارداد نقل حمل او

.حمل کوونکي ته تحویل شوي وي
له هغـه   : د موقت داخلېدو سندونه   

متعاقدو دچې   ىسند خه عبارت د   
یوې واکمنې ادارې پـه      اخونو د 

واسطه صادر شـوی وي او د بـل         
متعاقد اخ په قلمروکـې ثبـت او        
راجستر شوو نقلیه وسایطو ته اجازه      

د قلمرو له الرې هورکوي، و د هغ
.داخل، خارج یا ترانزیت شي

له هغه هېـواد خـه      : ثالث هېواد 
عبارت دی چې ددې موافقه لیـک       

.متعاقد اخ نه وي
د متعاقدو   :راتېرېدل ترانزیتي تېرېدل 

مالونو اخونو د يوۀ له قلمرو خه د 
پـه   پرته بـاژ   ورسره وسيلې له  ( 

د ترانزیت په حال کې نقلیه      ) شمول
دچـې   خه عبارت دي    ،  ووسایط

پـر  تېرېدوقلمروخه د   له  نوموي  
تشونې او بـارونې     لهوخت، د هغه    

شخصی است  عقد شده باشد یا هر    
ـ    که توسط وی یا بنام وی      ه ویـا ب

وی اموال برای حمـل  نمایندگی از   
قرارداد حمل و نقل     کننده به اساس  

.تحویل داده شده باشد
عبـارت از    :اسناد ورود مؤقـت   

ۀسندی اسـت کـه توسـط  ادار        
صادر ذیصالح یکی از طرفین متعاقد    

و وسـایط نقلیـه ثبـت        گردیده
وراجستر شده در قلمـرو طـرف       

دیگر را اجازه می دهد تـا       متعاقد  
قلمرو آن داخل، خارج یـا       ازطریق

.ترانزیت گردد
بارت از کـشوری    ع :کشور ثالث 

این موافقت   است که طرف متعاقد   
.شدنامه نبا

عبارت است    :عبور ومرور ترانزیتی  
) شامل بگاژ بدون همراه     (اموالاز  

ال ترانزیـت    ـو وسایط نقلیه در ح    
ــرفین    ــی از ط ــرو یک در قلم

ــد،متع ــور از اق ــه هنگــام عب ک
ــه و ــا تخلی ــذکور، ب ــرو م قلم
ۀبارگیری یا بدون آن یا تغییر شـیو       
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، تالرې بدلونپرته یا دحمل اونقل د
مسافرت یوه برخه بشپ يوۀ یوازې د 

تشکیلوي، چې د هغه پیل او پـای        
خه متعاقد اخ له سرحدونو   دهغۀ  

واقع شوی وي،   ) په هاخوا (دباندې  
چې د هغه په قلمروکـې ترانزیتـي        

.تېرېدل راتېرېدل صورت مومي
له هغه هېواد خه    : ترانزیتي هېواد 

په قلمروکې   ۀعبارت دی چې د هغ    
ترانزیتي تېرېدل راتېرېدل صـورت     

.ومومي
لـه  : د ترانزیتي حمل اونقل دهلېز    

چـې د    هالرې خه عبارت د    ېهغ
ــدو  ــه اون ــو پ ــدو اخون متعاق
قلمرونوکې واقع وي، چـې د بـل        
متعاقد اخ په واسـطه د ترانزیتـي      
تېرېدو راتېرېدو د ې اخیـستنې      

.وري
د کرایې یا اُجرت اخیستلو په مقابل 

د ثالث شخص په : کې حمل او نقل
توب د حق الزحمې په مقابل استازی

خه عبارت لوکې د مالونو له انتقالو
.دی

حمل ونقل، صرف قسمتی از یـک       
دهـد  مسافرت کامل  را تـشکیل       

ــا   ــام آن در م ــاز وانج ــه آغ ک
ورای سرحدات طـرف متعاقـدی      
واقع شده باشد که در قلمـرو آن        
عبور ومـرور ترانزیتـی صـورت       

.گیردمی
ــی ــشور ترانزیت ــارت از :ک عب

کشوری است کـه در قلمـرو آن         
عبور ومـرور ترانزیتـی صـورت       

. گیرد
عبارت  :  دهلیز حمل ونقل ترانزیتی   
قلمرو های  است از مسیری که  در       

مربوطـــه  طـــرفین متعاقـــد  
واقع بـوده کـه توسـط طـرف         
ــورد اســتفاده  ــد دیگــر م متعاق
ــرار  ــی ق ــرور ترانزیت ــور وم عب

. گیردمی
ــل   ــل درمقاب ــل ونق ــذ حم اخ

عبارت اسـت از    : کرایه یا اجرت  
انتقال اموال در مقابل حق الزحمـه      

نماینــدگی از شــخص   ه بــ
.ثالث
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: په شخصي حساب سره حمل اونقل   
د حمل او نقل له هغې عملیې خه        

تشبث فرعي   ۀعبارت دی چې د یو    
خـه  هغۀ  فعالیتونه تشکیلوي، له    

غرض، د تشبث د ملکیت په نقلیـه    
وسایطوکې د سوداریز فعالیت په      

او د   ىدنتقال  د مالـونـو ا  موخه  
نوموي تشبث د کارکوونکو پـه      

الندې نيول  واسطه د ې اخیستنې     
.كېي

له داخلـي   : د حمل او نقل متصدي    
چې د يحمل کوونکوخه عبارت د

خپل هېواد د داخلي قانون مطابق د       
بین المللي حمل او نقل د عملیاتو د        

قلمرونو ترمن یا د دمتعاقدو اخونو 
   له ثالث  ته   خپل اصلي هېواد ترمن

هېواد خه د بل متعاقد اخ د قلمرو 
.له الرې ترسره کي

له الوتکو، د   : د حمل او نقل واحد    
يبین المللي مشخصاتو لرونکو باربر

کانینرونو چې د جادې لـه الرې       
 لــي، د اوســپنې د پد انتقــالې

نقلیـه  ې پـرمخ    جاددیا   وواونون

:  ونقـل بحـساب شخـصی     حمل  
حمل ونقل اسـت     ازعملیه عبارت

که فعالیت فرعـی یـک تـشبث        
ــرض از  ــشکیل داده، غـ را تـ

ـ  ـآن انت  ـ  ـقال ام هـدف  ه  وال ب
ــایط   ــارتی در وس ــت تج فعالی
ــشبث   ــت تـ ــه ملکیـ نقلیـ

توسط کار کنـان تـشبث      بوده و 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــذکور م م

.گیردمی
عبارت از حمل :  متصدی حمل ونقل

انون قطبق کنندگان داخلی است که 
داخلی کشور خویش اجازۀ عملیات     
حمل ونقل بین المللی را بین قلمرو       
های طرفین متعاقد یا بـین کـشور        

کشور ثالـث از     بهاصلی خویش و    
انجام طریق قلمروطرف متعاقد دیگر

.دهند
عبارت اسـت از    : واحد حمل نقل  

بری  دارای طیاره ها، کانتینر های بار
ازطریـق   مشخصات بین المللی که   

شوند، واگون ده میانتقال داادهج
ایط نقلیه  روی وسهای خط آهن، یا
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د ترېلرونو او نیمه ترېلرونو      ووسایط
.، عبارت ديخهمولپه ش

د : سرتاسري تېرېـدل راتېرېـدل    
متعاقدو اخونو د قلمرو له یو خارج   

له قلمروخه   ۀمبداْ نقطې خه د هغ    
ستي مقصد لپاره، د مالونو وبهر د ور

.يله حمل او نقل خه عبارت د
له هـر   د جادې پرمخ    : نقلیه واسطه 

نقلیه واسطې، مفـصلي     ېول ثابت 
)  بـا (نقلیه واسطې، له ورسـره    

پرته ترېلر یا نیمه ترېلرخه عبارت      
.ده

له هغه پلنې خـه     : روغتیایي پلنه 
چې د اشخاصو د ژوند      ىعبارت د 

او روغتیا د وقایې لپاره د وترنر په     
.استثناْ، ترسره کېي

له هغې پلنې خه    : د وترنر پلنه  
عبارت ده چې پرارویو او حیواني      
محصوالتو باندې، د اشخاصـو او     

ارویو د ژوند او روغتیا د وقایې په        
منظور، او همداراز پر هر هغه ـه        

یا مالونه انتقالېدای    يباندې چې کال  
شي د حیواني ناروغیو د حامل پـه        

هـا ونیمـه     جاده بشمول تریلـر   
.تریلر ها

عبارت است :عبور ومرور سرتاسری
وال ـاز حمـــل ونقـــل امـــ

از یــک نقطــه مبــدأ خــارج از 
مقصد نهائی  ه  قلمرو طرفین متعاقد ب   

.خارج از قلمرو آن
عبـارت اسـت از     : نقلیـه  ۀواسط
ــ ــطۀهرن ــوع واس ــت ۀنقلی ثاب

مفـصلی،   ۀنقلی ۀروی جاده، واسط  
، ویـا نیمـه     مـراه ه تریلر بـدون  

. تریلر
عبارت از  : حیص بازرسی بهداشتی 

زندگی  ۀوقای بازرسی است که برای   
وصحت اشخاص به استثنای بازرسی 

.ویترنری انجام می شود
عبارت از بازرسی   : بازرسی ویترنری 

اســت کــه بــاالی حیوانــات و 
ـ  ه  والت حیوانی ب  محص ۀمنظور وقای

زندگی وصحت اشخاص وحیوانات    
همچنان بر آنچه که باالی کاال ها       و

تواند یا اموال انتقال داده شده، می     
منحیث حامل امراض حیوانی بکار      
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.توه کارول کېي، تطبیقېي
له هغې  : د نباتي حفظ الصحې پلنه    
د داخلي   پلنې خه عبارت ده چې    

بندرونو په اودوونكې نباتـاتو او      
د طـاعون لـه      تي محصوالتو ته  نبا

خه د مخنیوي  يالسرایت او پراخو  
.کېيء اجراپه منظور، 

دوه یم فصل
د ترانزیت حق

ي د ترانزیت آزاد
: درېیمه ماده

خه د هريوۀ متعاقدو اخونو د-۱
تېرېدو راتېرېدو په خاطر په قلمروکې

د بل متعاقد اخ     ،يد ترانزیت آزاد  
خه د تېرېدو )قلمرو(قلمرو ته يا له 

راتېرېدو لپاره د بين المللي ترانزيت      
په مقصد له دمخه په توافق شوو له        
ېرو هوساالرو خه په پام كې نيول 

هی ول تبعیض د کتېو د      . كېي
بیرغ، د مبداْ ای، حرکت، دخول،  
خروج یا د مقصد ای یا د کتېو        
په مالونو پورې اوندې نورې قرینې      

.برده شود، تطبیق می گردد
عبارت : نباتی ۀبازرسی حفظ الصح  

ـ       منظـور  ه  از بازرسی است کـه ب
جلوگیری از گـسترش وسـرایت      

محصوالت نباتی نباتات وبه طاعون، 
در امتداد بنادر داخلی بـه اجـراء       

.شودگذاشته می
فصل دوم

حق ترانزیت
آزادی ترانزیت

: سومماده 
ــرو -١ ــت در قلم آزادی ترانزی

ــرفین  ــی از ط ــدهریک ، متعاق
از قبل توافـق     از طریق مسیر های   

سیار راحت برای ترانزیـت     شده ب 
ور بین المللی جهت عبـور ومـر      

یا از قلمرو طرف متعاقد دیگـر        و
هیچ نوع تبعیض     .گرددمیرعایت  

محـل  براساس بیرق کشتی هـا،      
مبدأ، حرکت، دخول، خروج یـا     

محل مقصد و یـا دیگـر قـرائن         
وال کشتی ها   ـمربوط به ملکیت ام   
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نورو وسـایلو    د او د حمل او نقل    
.پربنس صورت نه مومي

که چېرې یـو لـه متعاقـدو         -۲
اخونوخه پدې نظر وي چې ینې      

د مالونو یوه برخه چـې د        مالونو یا 
د ترانزیت اجازه لري د هغه قلمرو ته 

        ي او د هغهل لپاره قاچاقې دوه یم
عواید د وارداتو   اقتصاد، صنعت یا    

متضررکوي، نوموی اخ کـوالی     
اداره کې یو شـکایت درج       شي په 

ناخوي د حقـایقو او      هکي، خپل 
رقمونو او خـساراتو سـره، چـې      

. نوموي اخ ته رسېدلي، اظهاروي    
د شکایت په مونـدلو سـره، اداره        
کوالی شي د شکایت له درجولـو       

و میاشتو په تر کې     يوروسته د در  
غونه داېره کي اوستونزو تـه د       

د  رسید لپاره د مناسبو تدبیرونو    
.موافقه وکيپه مقصدنیولو 

وسـایر وسـایل حمـل و نقــل ،    
.گیردصورت نمی

هرگاه یکی از طرفین متعاقـد     -٢
که بعضی از اموال     به این نظرباشد  

ترانزیت  ۀیا دسته از اموالی که اجاز     
را دارد دوباره به قلمرو آن قاچاق       
می شود واقتـصاد، صـنعت یـا        
عواید واردات آنرا متضرر می سازد، 

را در یطرف مذکور می تواند شکایت
خویش  نارضایتیاداره درج نموده،    

را همــراه بــا حقــایق وارقــام و
اقـد  که بـه طـرف متع      یخسارات

. مذکور وارد شده ، اظهار می دارد      
ــکایت، اداره   ــت ش ــا دریاف ب

را در خالل سه ماه      ۀمی تواند جلس  
از درج شــکایت دایــر نمــوده و 

مناسـب بـرای     بیربراتخاذ تـدا  
رسیدگی بـه مـشکالت موافقـه       

.دننمای
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درېیم فصل
د ترانزیتي حمل او نقل 

ونهزدهلې
ــل د ــل اونق ــي حم دترانزیت

اكلونو زدهلې
: لورمه ماده

و لپاره د ترانزیتي تېرېدو راتېرېد)۱(
هغه دهلېزونه چـې د پاکـستان او        

له الرې، د ې اخیستنې      افغانستان
:وري مشتمل دي پر

ان کـې سـمندريز     په پاکست  -الف
.بندرونه) بحري(

یوازې له هوا نه هـوا تـه د          -ب
ترانزیت لپـاره پـه افغانـستان او        

.پاکستان کې هوايي رونه
د پاکستان او افغانستان له الرې -ج

پلیـو   دوسـپنې د  ې پرمخ د جاد 
او.ترانزیتي دهلېزونه

د متعاقدو اخونو ترمن یا د یو        -د
ـ       رمن متعاقد اخ او ثالث هېواد ت

.مکني تم ایونه

فصل سوم
دهلیز های حمل ونقل 

ترانزیتی
های حمل ونقـل   تعیین دهلیز 

ترانزیتی
:چهارمدۀما
دهلیزهای که برای عبور ومرور ) ١(

ترانزیتی ازطریق پاکستان وافغانستان، 
گیرند مشتمل مورد استفاده قرار می

: براند
بنـــادر بحـــری در -الـــف
.پاکستان

میدان های هوائی در افغانستان     -ب
و پاکستان صرف برای ترانزیت هوا      

.به هوا
دهلیز های ترانزیتی خطوط آهن -ج

اده از طریـق پاکـستان و      روی ج 
و.افغانستان

ایستگاه های زمینی بین طرفین     -د
متعاقد یا بین یک طـرف متعاقـد        

.وکشور ثالث
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د ترانزیتي حمـل او نقـل       "د) ۲(
دهلېزونو او دخـولي او خروجـي       

) ۱(ددې موافقـه لیـک      "بندرونو
حمل او  مالونو د   ضمیمه د ترانزیتي    

الرې او دخــولي او نقــل لپــاره 
دغـه  . يومشخـص خروجي نقطې   

ېدهلېزونه کېدای شي د دوه اخیز     
لیکلې موافقې پربناْ بندې شي یا نوي     

.دهلېزونه رامنته شي
د ترانزيتي تېرېدو مصئونيت

:پنمه ماده
متعاقد اخونه، ددې موافقه ليك په      

ضميمه كې د مشخصو شـوو      ) ۱(
ترانزيتي الرو په اودوكې د ترانزيتي 
تېرېدو را تېرېدو د امنيت د تاْمين په        

.منظور، ول الزم تدبيرونه نيسي

این موافقتنامه راجع ) ١(ضمیمه )٢(
دهلیز های حمل ونقل ترانزیتی   "  به  

مسیر ها   "  وبنادر دخولی وخروجی  
ونقاط  دخولی وخروجی را بـرای        

ـ     زیتـی، وال تران ـحمل ونقـل ام
این دهلیز هـا    .مشخص می سازد  

می تواند بنا برتوافق کتبی  دوجانبه       
مسدود گردد یا دهلیزهای جدیـد      

.ایجاد گردد
ونیت عبور و مرور ترانزیتیئمص
: دۀ پنجمما

ه اقد، تمام تدابیر الزم را ب     طرفین متع 
منظور تأمین امنیت عبـور ومـرور       

امتداد مسیر های ترانزیتی ترانزیتی در
ایـن  ) ١(ۀشده در ضمیم  ص  مشخ

.اتخاذ می نمایندموافقتنامه،
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لورم فصل
 رد ترانزیتي سودا

سانتیاوېا
د بنسونو جوول او د خدمتونو 

برابرول
:شپمه ماده

متعاقد اخونه موافقه کوي و      -۱
ضـمیمه  ) ۱(ددې موافقه لیک  په      

کې درج شوي د اتیا و بنسونه د        
او بین المللـي معیـارونو       وكنو

ظرفیت لو وجوکي یا د هغمطابق
.کي

متعاقد اخونه، له ن پرتـه د       -۲
د رخصتولو وراتېرېدوي تېرېدترانزیت

:د تاْمین په منظور، موافقه کوي و
مرکـي  اوند بنـسونه او   ) الف(

ترخیص تاْسیسات چې د هغو د ملي       
واک په حوزه کې قرار لـري، پـه      
فزیکي لحاظ سره اوني دي، تر      
هغه ایه چې امکان لري، د هغو د        

د او محمولو   حمل او نقل د وسایلو      

فصل چهارم
تسهیالت تجارت

ترانزیتی
فراهم آوری زیربنا ها وساخت
خدمات

: ششممادۀ
طرفین متعاقد توافق می نمایند تا -١

زیربنا های مورد نیاز مندرج ضمیمه      
عمـل  طابقماین موافقتنامه را )١(

رهـای  و معیا کرد هـای خـوب      
بین المللی بسازند یا ظرفیت آنـرا       

.ارتقا بخشند
منظور تأمین  ه  طرفین متعاقد، ب  -٢

ترخیص عبور ومرور ترانزیتی بدون     
:نمایند تاتأخیر توافق  می

زیربنا های مربوطه وتأسیسات -الف
ۀترخیص گمرکی را که در حـوز      

صالحیت ملـی شـان قـراردارد،       
ا ازلحاظ فزیکی با هم مجاور اند، ت      

ه امکان دارد، بخاطر تسهیل      یی ک جا
بازرسی وسایل حمل ونقل ومحموله     
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واري او  په خاطر،   ولوپلنو د آسان  
.او ساتنه رامنته کيوساتي

ته د " هم غي شووکنترولونو" -ب
تدریجي السرس په منظور، چـې د       

ـ      وهغ و په واسطه د متعاقدو اخون
ـ مامورین، خپلې ې او هم م    الې ه

پلنې ترسـره کـي، همکـاري       
.وکي

د سرحدي تشریفاتو د ترخیص      -ج
په منظـور دې،    بشپولو   چكاو  
مهاجرت،لكه  ي بشري سرچينې  كاف

ېاو پلن  هکنترولون او نور ه  مرکون
.ې كيبرابر

د خپلو اونیو مرکـي تـم        -د
يهم غـ   دې ایونوکاري وختونه 

.کي
اجـازه  مناسـبو   د ترانزیتي   -هـ

نقلیه سوداریزولرونکوونـو کـلی
مناسبې دې  وسایطو د ترخیص لپاره     

.سانتیاوې برابرې کيا
نري الریو او نورو نقلیه     د کانی  -و

منتظر تهوسایطو لپاره چې ترخیص     
    منـه    كـافي دي، د پارکنا او

های آنها، حفظ ومراقبت یا ایجـاد       
.نمایند

منظور دست یابی تـدریجی     ه  ب-ب
" کنترول های همآهنگ شـده    " به    

که توسط آن مأمورین طرفین متعاقد، 
بازرسی های مـشترک وهمزمـان      

ـ       اریخویش را انجام دهنـد، همک
.نمایند

منظوره  بمنابع بشری کافی را     -ج
ترخیص سریع تـشریفات     یل و تکم

گمرکات  سرحدی، مانند مهاجرت،  
و سایر کنترول ها وبازرسـی هـا،     

.مایندنفراهم 
اوقات کاری ایـستگاه هـای       -د

گمرکی مجاور خویش را همآهنگ      
.سازند 

تسهیالت را برای تـرخیص     -هـ
اجـازه  وسایط نقلیه تجارتی دارای     

فـراهم   ه های ترانزیتی مناسب،   نام
.نمایند

قابـل  ساحۀ پارکنگ کـافی و      -و
را برای الری های کانتینری      اعتماد

و سایر وسایط نقلیه ای که منتظـر        

۲۳



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

او. ساحه برابره کي
مــن ااو چــكمخــابراتي -ز

وتاْمین کي او له هغ    دې  خدمتونه  
يخهارنه وک ساتنه  او.

پنم فصل
د ترانزیتي حمل او نقل 

عمومي شرایط
سمندري بندرونه

: اوومه ماده
سالمي جمهـوري   د پاکستان ا   -۱

د کراچ، قاسم دولت، افغانستان ته
او وادر له بندرونوخه او د هغو       
برعکس،د ترانزیتي مالونو په انتقال     
کې د رسمي تعرفو، نرخونو او لـه        

یستونکو بندرونوخه د نوروه اخ   
مطـابق د    لپاره د اجراْ و شرایطو    

افغانستان د اسالمي جمهوريـت د      
حق، لـه هـر ول      ستنې  ې اخي 

.تبعیض پرته، تضمینوي
د اتیا و تېرېدو راتېرېدو ته د - ۲

آماد لپاره د هغو ترانزیتي مالونو
چې افغانستان ته راي یا له لپاره

و.باشند، فراهم سازندمیترخیص
نـان  يخدمات سریع و قابل اطم    -ز

نآنمـوده و از     مخابراتی را تأمین    
.حفظ و مراقبت نمایند

فصل پنجم
ط عمومی حمل ونقل شرای

ترانزیتی
بنادر بحری

:هفتممادۀ 
ــت جمهــوری اســالمی -١ دول

پاکستان، حق استفاده  جمهـوری      
ــادر  ــستان را از بن اســالمی افغان
کراچی، قاسم و گوادر، در انتقال      

افغانـستان و    زیتـی بـه   اموال تران 
بالعکس، طبق  تعرفه های رسـمی،       
نرخ ها وشرایط  قابل اجراء  برای        

ستفاده کننـدگان از بنـادر،      سایر ا 
بدون هیچ گونه تبعیض،  تضمین می       

.نماید
و ) سرپوشیده  جاهای  (شیدها  -٢

اموال ترانزیتی ساحات کافی را برای
که به افغانستان می آیـد ویـا از         
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بهر ته ي، شیونه افغانستان خه 
او بشپې ساحې، ) ایونهپيسر(

.برابروي
د خطرناکو مالونو د زېرمه کولو - ۳

زېرمې کولو په غرض بیل لپاره،د 
.ترتیبات، برابروي

نور دخولي او خروجي بندرونه
: اتمه ماده

د افغانستان اسالمي جمهوري      -۱
ضمیمه کې )۱(فصل  ) ۱(په لتدو
د افغانستان په دخولي     ودرج شو په
ـ  او غـه  کـې هما  ه  خروجي بندرون

) ۷او۶(پـه   آسانتیاوې چې پورته    
) ۱(د  کې او ددې موافقه لیک      وماد

کې ذکر شوي،فصل ) ۲(ې په ضمیم
.يبرابرو

د پاکستان اسالمي جمهـوري      -۲
دولت د پاکستان پـه دخـولي او        

) ۱(دخروجي بنـدرونوکې چـې      
کـې لـست   فصل) ۱(ضميمې په

په  پورتهسانتیاوې چې   اعينشوي،  
مادو کې او ددې موافقـه  ) ۷او۶(

افغانستان به خارج می رود، جهت      
آمادگی به عبور ومرور مورد نیـاز،       

.فراهم می سازد
رنـاک،  برای تذخیر اموال خط   -۳

ترتیبات جداگانه غـرض تـذخیر ،     
.نمایدفراهم می

سایر بنادر دخولی وخروجی
:  هشتمۀماد
ــت جمهــوری اســالمی  -١ دول

افغانستان بنادر دخولی وخروجـی     
ضمیمه ) ١(افغانستان  مندرج  فصل 

، عین تسهیالت را که در ماده        )١(
ــای  ــوق  ودر ) ٧و٦(هـ فـ

ــصل ــمیمه )  ٢(ف ــن )١(ض ای
مـه ذکرشـده، فـراهم      موافقت نا 

.سازدمی 
ــت جمهــوری اســالمی -٢ دول

ــستان ــولی  درپاک ــادر دخ بن
) ١(اکستان که در  فصل وخروجی پ

لـست شـده، عـین       )١(ضمیمه  
را کـه در مـاده هـای        تسهیالت  

ضمیمه ) ٢(و فصل    فوق) ٧و   ٦(
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فـصل ) ۲(ضميمې په ) ۱(دلیک  
.  ويکې ذکر شوي، برابر

غوره كولوسایلو اونقل ددحمل
: نهمه ماده

متعاقد اخونه، موافق دي و اجازه 
:ورکي چې

۱- تیاوو سره    لهونکي،  لېخپلو ا
او  تـالرې ، د حمل او نقـل       سم

د بل اخ په قلمروکې د       وسایل چې 
ترانزیتي تېرېدو راتېرېدو لپاره د ې 

.اخیستنې و ري، واکي
خ د  ول نقلیه وسایط د بـل ا       -۲

قلمرو په اکل شوو الروکې بـاقي       
وخت کـې    په اكلي پاتې کېي او    

د فورس ماژور یا د نقلیه      . خارجېي
واسطې د ویجاېـدو، حـادثې د       

 ېدو په صورت کې نوموموده ېپې
کېدای شي د کوربه هېواد د اجازه       

نکې ادارې له خـوا  ولیک د صادرو 
.تمدید شي

و جوازمتصدیاند د حمل او نقل 
: مادهلسمه

این موافقتنامه ذکرشده، فراهم    ) ١(
.سازدمی 

حمل ونقلانتخاب وسایل
:نهممادۀ 

طرفین متعاقد، موافق اند تا اجـازه       
:  دهند که

فرستندگان، حسب نیازمنـدی    -١
های خویش، شیوه و وسایل حمل و      

نقل را که درقلمرو طرف دیگر برای 
عبور و مرور ترانزیتی مورد استفاده      

.نمایندرد، انتخابیگقرار می
تمام وسایط نقلیه در مسیر های  -٢

قی قلمرو طرف دیگر با   داخل   معین
خـارج   معـین وقت   درمی ماند و  

درصـورت وقـوع    . می گـردد  
ــاژور  ــورس م ــاف ــی، ی خراب

ــه ــطۀ  نقلیـ ــه واسـ ،حادثـ
ی توانـد از طـرف      مدت مذکور م  

اجـازه نامـه     اداره صادر کننـده   
.کشور میزبان، تمدید شود

جواز متصدیان حمل ونقل
: دهممادۀ 
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اخونه موافقه کـوي ـو د        -۱
ته لپاره الزم شرایط     ولومالونو انتقال 

نو له الرې هم    واو د خپلو قلمرو   له  /
ييغاو آسانه ک.
متصدیانو دنقل د داخلي حمل او-۲

لپاره دبین المللـي حمـل اونقـل        
د  کولو په منظور،  ترسره  عملیاتو د د

چې پـه    هغۀ متعاقد اخ په واسطه    
سوداریز ول ثبت    په يېقلمروکې  

او راجستر شوي دي، ددې موافقه      
فصل كې) ۲(پروتوكول) ۱(دلیک 
ې دجاد "معیارونو مطابق چې   ود هغ 

متصدیانو لپارهدحمل او نقل پرمخ د 
مالونو د انتقال ي ترانزیتي د بین الملل

" صادرولو معیارونهپه غرض دجواز د
كول چلولو جواز ور  تنظیم شوي، د  

.شيكېي
د  ې پـرمخ د ترافيكـو     ادد ج 

تبادلهحقوقو 
: یوولسمه ماده

داخلي حمل او نقل متصدیان      د-۱
خه د يوۀ په چې له متعاقدو اخونو 

شرایط طرفین توافق می نمایند تا -١
از واز / بهانتقال اموال الزم را برای    

طریق  قلمرو های خویش همآهنگ      
.وتسهیل نمایند

برای متصدیان حمـل و نقـل       -٢
جـام  عملیـات   منظور انه داخلی ب 

حمل ونقل بین المللی توسط طرف      
ـ    متعاقدیکه شـکل  ه  درقلمرو آن ب

تجارتی ثبت وراجستر شده انـد،      
) ٢(مطابق  معیارهای که در فصل       

افقتنامــه ایــن مو) ١(پروتوکــول 
معیار های صدور جـواز بـرای       " 
ــل روی  م ــل ونق ــصدیان حم ت

ـ  جاده غـرض   ـ  ـانت وال ـقال ام
تنظــیم " ترانزیتــی بــین المللــی

ــدگی داده   ــواز رانن ــده، ج ش
. دوشمی

تبادلۀ حقـوق ترافیـک روی      
جاده

: ۀ يازدهمماد
ــل   -١ ــل ونق ــصدیان حم مت

در ) ١٠(داخلی که مطـابق مـاده      
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مادې مطابق،  ) ۱۰(د  يې  قلمروکې  
، حق لـري    يجواز ترالسه کي د   

حمل او نقل د    مالونو  زیتي  ته تران /له
عملیاتو د ترسره کولو په منظور، او       

د قلمرو له الرې،    بل متعاقد اخ    د
يلــوملــهددې موافقــه لیــک 

پروتوکول او دوه یـم پروتوکـول      
ــتنلیک  ــل غو ــابق، دې خپ مط

.وسپاري
دوه يترانزیتواردېدو موقت لهد - ۲

پروتوکول )۲او۱(په ، وله سندونه
پربنس،ېکنالرې کې د اکل شو

:ېيصادر
د ترانزیتي ت    تههغو مالونو    -الف

چې د سمندر له هرات د حقوقو لپار
یـا   ۀالرې د انتقال په خاطر د یـو       
نو له ودواو متعاقدو اخونو د قلمرو

د  ،يديوارد یا صادر شـو     الرې
.موقت واردېدو سندونه

د حقوقو  د هغو ترانزیتي مالونو      -ب
چې  د موقت واردېدو سندونه،   لپاره  

رې صـادر یـا وارد      د سمندر له ال   
ثالث هېـواد   ۀیو :شوي نه دي لکه   

ن، قلمـــرو یکـــی از طـــرفی
ــد،   ــوده ان ــل نم ــواز حاص ج

عملیـات  منظور انجامه  حق دارند ب  
به واز  /از حمل ونقل اموال ترانزیتی   

ــق ــد طری ــرف متعاق ــرو ط قلم
پروتوکـول اول و     دیگر، مطـابق  

، پروتوکول دوم ایـن موافقتنامـه     
ــدیم   ــویش را تق ــت خ درخواس

. نمایند
مؤقـت  دو نوع اسـناد ورود    -۲

شبینی مل پی ترانزیتی به اساس طرزالع   
صـادر   )٢و ١(پروتوکول  شده در 

:گرددمی
اسناد ورودمؤقت برای حقوق  -الف

که ی  رفت وآمد ترانزیتی برای اموال    
ـ        قال ـاز طریق بحـر بخـاطر انت

از طریق قلمرو های یکی یا هـردو        
طرف متعاقد وارد یاصـادر شـده       

.است
ــرای -ب ــت ب ــناد ورودمؤق اس

حقوق ترانزیتی اموالیکه از طریـق      
وارد یا صادر نـشده اسـت        بحر

رفتن از طریق قلمرو طـرف      : مانند
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د مال التجارې د حمل کولو یا له /ته
متعاقـد اخ د     تحویلولو لپاره د بل   
له پدې شرط چې قلمرو له الرې تلل

دواه متعاقد اخونه له ثالث هېواد      
سره د حمل او نقل موافقـه لیـک         

.ولري
په موافقې  يو له بل سره     اخونه   -۳

سره هم کـوالی شـي د موقـت         
ترانزیتــي واردېــدو د ســندونو د 

رولو پروخت یـو ونـه ییـز        صاد
سیستم تنظیم کي و د متعاقـدو       
اخونو ترمن یو ونه اخیستونکی او 
عادالنه ترافیکي شرکت په پام کې      

.ونیول شي
هغه وسـایط چـې ترانزیتـي        -۴

مال التجاره انتقالوي اجازه لري، چې 
کې د بل متعاقد اخ     بېرته ستنېدو په  

ه له قلمروخه ترانزیتي مال التجاره ل
. سره حمل کيهان

د داخلي حمل او نقل او د ثالث 
هېواد د حمل او نقل ممنوعیت

:  لسمه مادهودو

متعاقد دیگر برای حمل کردن یـا       
از  / تحویل دادن مال التجـاره بـه      

یک کشور ثالث مشروط براینکـه      
هردو طـرف متعاقـد موافقتنامـه       
حمل ونقل با کـشورثالث داشـته       

.باشند
ــا توافــق متعاقــدطــرفین-۳ ب

هم مـی تواننـد یـک سیـستم         
هنگـام صـدور اسـناد       یه را سهم

ــیم   ــی تنظ ــت ترانزیت ورود مؤق
گیـر وشـرکت    نمایند تا سـهم   

ــ ــین ۀعادالنـ ــی بـ ترافیکـ
طـــرفین  متعاقـــد رعایـــت 

.گردد
ترانزیتی ۀوسایط که مال التجار-۴

را انتقال می دهند اجازه دارند که       
در بازگشت مال التجاره ترانزیتی را   
از قلمرو طرف متعاقد دیگر با خود       

.حمل نمایند
ممنوعیت حمل و نقل داخلـی 

وحمل ونقل کشور ثالث
: دوازدهممادۀ 
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خه د يوۀ په له متعاقدو اخونو 
نقل دراجستر شوو حمل اوقلمروکې 

وسایل، په الندې مواردوکې د حمل 
او نقل حق نه لري خو داچې د اوند 

يې دارې خه اواکمن متعاقد اخ له 
:اجازه ترالسه کی ويمشخصه

د بل متعاقـد اخ د قلمـرو         -۱
د بارشوو مـالونو    په یوه نقطه کې     

ي، په نومود تحویلولو لپارهانتقال،  
.په هره بله نقطه كې) کابوتاژ(قلمرو 

د حمل او نقل د متصدیانو له - ۲
اصلي هېواد خه غیر بل هېواد 

د مالونو انتقال له/ته) ثالث هېواد(
غه مالونه اکل شوي وي دكه چېرې

له /تهچې د بل متعاقد اخ قلمرو 
.خه تحویل شي، حمل شي

د وسپنې د پل د حمل او نقل        
متصدي

:دیارلسمه ماده
هغو ترانزیتي متعاقد اخونه، د- ۱

پل له وسپنې دمالونو په اه چې د
ملي رویه په پام کې الرې انتقالېي،

وسایل حمل و نقل راجستر شده در        
حـق  قلمرو یکی از طرفین متعاقد،      

ندارد  در موارد ذیل     را حمل ونقل 
مشخص از ادارات    ۀمگراینکه اجاز 
مربوطه بدست متعاقدذیصالح طرف 

:آورده باشند
بارگیری شده در   انتقال اموال   -١

طرف متعاقـد    یک نقطه در قلمرو   
دیگر برای تحویلدهی در هرنقطـه      

). کابوتاژ(دیگری در قلمرو مذکور
بـه کـشور    / انتقال اموال از     -٢

غیر از کشور   ) کشور ثالث (دیگری  
این  اگراصلی متصدیان حمل ونقل     

از قلمـرو   / اموال قرار باشد که به    
طرف متعاقد دیگـر تحویـل داده       

. حمل گردد، ندشو
متصدی حمـل ونقـل خـط       

آهن
: مادۀ سيزدهم

طرفین متعاقد رویه ملـی را در       -١
مورد اموال ترانزیتی که از طریق خط 

شوند، رعایت  آهن انتقال داده می   
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.نیسي
ۀتقال د هغد ترانزیتي مالونو ان- ۲

هېواد د قوانینو او مقرراتو مطابق 
صورت مومي، چې د هغه له الرې 

.مالونه د ترانزیت په حال کې وي
صورت کې چې د وسپنې ۀپه هغ- ۳

ل پروتوکول ته اتیا ېد پل په اه ب
ولیدل شي، متعاقد اخونه نوی 

.پروتوکول طرح او تدوینوي
نماینديهسوداریز

: وارلسمه ماده
د داخلي قانون او د اوندو ادارو د        
ترخیص له مخې، اخونـه موافقـه       
ــل متعاقــد اخ  کــوي ــو د ب

ــانوبار ــل داو چاالن ــل او نق حم
اجازه ورکي، و په     تهمتصدیانو  

نوکې پـه ترانزیتـي     واوندو قلمرو 
اوندو فعالیتونو د دسودار پورې 

      ترسره کولو په منظور، د نمایند
 ي دفترونه جوریز   دغ.که د سودا

د بـالمثلې رویـې      حضور اجـازه  
.كېيل وپربنس، ورک

.می  نمایند
ـ  ـانت-٢ وال ترانزیتـی   ـقال ام

یقوانین ومقـررات کـشور     طبق
طریـق آن   از رد که يگصورت  می  

.باشدانزیتاموال درحال تر
که بـه پروتوکـول     درصورتی-٣

جداگانه راجع به خط آهن ضرورت      
دیده شود، طرفین متعاقد پروتوکول     

.می نمایندوتدوین را طرح یجدید
تجارتینمایندگی

: چهاردهممادۀ 
وترخیص از به تأسی از قانون داخلی

ادارات مربوطه، طـرفین موافقـه      
می نمایند تا برای بارچاالن هـا و       

متـصدیان حمـل و نقـل طـرف     
متعاقد دیگر اجازه دهند، تا دفـاتر      

را در قلمرو های مربوطه      نمایندگی
منظور انجـام فعالیـت هـای       ه  ب

مربوط به تجارت ترانزیتی، ایجـاد       
ــد ــضور . نماین ــازه ح ــن اج ای

بالمثل اعطاء  ۀجارتی به اساس روی   ت
.گرددمی

۳۱



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

شپم فصل
نقلیه وسایطو دې پرمخ د اجد

اجازې لپاره الزم د واردېدو د
شرایط

کې بل متعاقد اخ په قلمرود
ې جـاد دمال التجارې حامل    د

نقلیه وسایطو د واردېدو    پرمخ د 
اجازه

:پنلسمه ماده
اخ په   متعاقد اخونه، د بل متعاقد    

قلمروکې ثبت او راجستر شوي نقلیه 
 ه الس السىوسایط وي یا کی

ول فعالیـت   چې په سـوداریز     (
) ۱(د  ددې موافقه لیـک   ) وکي

 كې د درج   پرتوکول   يفصل، لوم
مطابق تخنيكي شرايطو "قواعدو شوو

خپل نقليه وسايطوته   " دجادې پرمخ 
.قلمرو ته د واردېدو اجازه ورکوي

سايطو د چلونې د جواز د نقليه و 
او د ثبت او راجستر د سندونو       

په رسمیت پېژندلمتقابل

فصل ششم
ۀزاجاشرایط الزم برای
نقلیهورود وسایط 

روی جاده
ــهۀاجــاز ــایط نقلی ورود وس

روی جاده حامل مال التجـاره      
ــد  در ــرف متعاق ــرو ط قلم

دیگر
:  پانزدهممادۀ 
وسایط نقلیـه ثبـت      متعاقد طرفین

متعاقدوراجستر شده درقلمرو طرف
چه دست راست باشد یـا       دیگر را 

که بـشکل تجـارتی     ( دست چپ   
قواعد منـدرج    طبق )فعالیت نمایند 

ــصل ــن ) ١(ف ــول اول ای پروتوک
شرایط تخنیکی بـرای     " موافقتنامه  

بـه  " ورود وسایط نقلیه  روی جاده     
.قلمرو خویش اجازه ورود می دهند

ــل  ــناختن متقاب ــمیت ش برس
رانندگی واسناد ثبـت و     جواز

وسایط نقلیهراجستر شده
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:شپاسمه ماده
جواز، نېمتعاقد اخونه د داخلي چلو

د نقلیه وسایطو ثبـت او راجـستر        
شوي سندونه او پلی نمبر چې د بل 

واکمنو ادارو پـه واسـطه،      داخ  
.صادرشوي وي، په رسميت پېژني

ه الزم  د نقلیه وسـایطو لپـار     
تخنیکي شرایط

:اوولسمه ماده
د حجم، د دې جاده یي نقلیه وسایط 

وزن او بار، د ککتیا زيات نه زيات
واوند واو نور  ومعیاروندد خپرېدو   

د هم غ او    له لحاظه كې    ،  ومسایل
يلـوم په  فصل،  ) ۱(د منظور، د    

درج د و معيـارونو د       پرتوکول  
ې د جـاد   "رامنته كولو په منظور     

نقلیه وسایطو د واردېـدو      پرمخ د 
.طابق ويم" ولپاره د تخنیکي شرایط

لو متقـاب د) بازرسـ (د پلنې   
تصدیق لیکونو په رسميت پېژندل

: اتلسمه ماده
هر یو   خهمتعاقدو اخونو    له-۱

:شانزدهممادۀ 
جواز های راننـدگی  متعاقد   طرفین  

ده و  داخلی، اسناد ثبت وراجسترش   
نمبرپلیت واسطۀ نقلیه  راکه  توسط        
ادارات ذیصالح طرف دیگر، صادر     

.شده باشد،برسمیت می شناسند
شرایط الزم تخنیکـی بـرای      

وسایط نقلیه
:مادۀ هفدهم
ــایط ن ــاده   وس ــه  روی ج قلی

، با شرایط تخنیکی از لحاظ حجـم      
شار حد اکثر وزن و بار، معیارهای انت

ـ  ،آلودگی  وسایر مسایل مربوطه     ه ب
منظــور همــآهنگی وایجــاد   

ــشترک   ــای م ــدرج معیاره من
شرایط "پروتوکول اول   ) ١(فصل  

یکی برای اجازه ورود وسـایط      تخن
. مطابق باشد"روی جاده نقلیه

ــل  ــناختن متقاب ــمیت ش برس
باز رسیتصدیق نامه های

: هجدهمۀماد
متعهد  متعاقد هریکی از طرفین   -١
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ې پـرمخ د    جادمتعهد کېي و د   
و دحمل نقلیه وسایطو د نوبتي پلنو ا

ـ  ههغنورو وسایلو چې د   داو نقل    ه پ
شوي او  قلمروکې ثبت او راجستر   

عملیاتو لپارهدترانزیتي حمل او نقل د
ترې ه اخیستل کېي، لدې خه      

ا ترالسه کولو لپاره چې هغوی      د
  خه برخمن او     ولهکاري شرایطو

د الزمو امنیتي معیارونو مطابق دي،      
.ترسره کي

ې پرمخ د   د جاد  متعاقد اخونه -۲
د ترانزیتـي   نوبتي نقلیه وسایطو او     

حمل او نقل په عملیاتوکې د ې       د
د نـورو   اخیستنې و حمل او نقل      

و د نوبتي پلنو تصديق ليكونه     وسایل
يچې د بل اخ په واسطه صادر شو       

.وي، په رسمیت پېژني
د ثالث شخص د نقلیه وسایطو د 

بیمې طرح
:نولسمه ماده

نقلیه وسایط ې پرمخ هغه    جاد د -۱
تـه   چې د بـل اخ قلمـرو       دي

باز رسی هـای نـوبتی        می شود تا  
روی جـاده و سـایر       سایط نقلیه و

وسایل حمل ونقل را که در قلمرو       
آن ثبت وراجستر شـده  و بـرای         
عملیات حمـل ونقـل ترانزیتـی       

شوند جهـت حـصول     استفاده می 
نان از اینکه آنهـا از شـرایط        یاطم

بق بـا   کاری خوب برخوردار و مطا    
انجـام   معیارهای الزم امنیتی انـد،    

.دهد
مـه  تـصدیق نا   متعاقد طرفین-٢

وسـایط نقلیـه      بازرسی های نوبتی  
روی جاده  وسایر وسایل حمل ونقل 

مورد استفاده در عملیات حمل ونقل  
ترانزیتی را کـه توسـط طـرف        
دیگر صادرشده باشـد، برسـمیت      

.می شناسند
وسایط نقلیه شخص    ۀطرح بیم 

ثالث
: نزدهمۀماد
ــۀ -١ ــایط نقلی ــاده وس روی ج

که به قلمرو طرف دیگر سفر مـی       
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په کوربه هېـوادکې د      دسفرکوي،  
نقلیه واسطې لپاره، د ثالث شخص د 

شرایطو بيمې له   لیت د   سئواجباري م 
.سره مطابق وي

متعاقد اخونه ول الزم تدبیرونه -۲
ددې لپاره چې امن شي، نقلیـه       

د  ،وسایط ثبت او راجستر شـوي     
نوکې بیمه  وپه اوندو قلمرو   ىهغو

و راتېرېدو  لري چې د ترانزیتي تېرېد    
په بهیرکې د ثالث شخص په واسطه       

لیت، تر پوـ    ئوتحمل شوی مس  
. الندې راولي، نیسي
ترانزیتــــي دخــــولي او

المسافرت اجازه لیکونهکثیر
:شلمه ماده

متعاقد اخونه د نقلیه وسایطو د -۱
بین المللي تېرېـدو     دچلوونکو او   

بوختو اشخاصو دعملیاتو په راتېرېدو 
ه لیک د شـرایطو     لپاره چې د اجاز   

وانینو، قواعدو او   تابع وي، د خپلو ق    
کثیر المسافرت او   ،  مقرراتو مطابق 

ترانزیتي اجازه لیک چې شپ میاشتې 

لیت  ئوبا شرایط بیمـه مـس      نمایند،
رای واسـطۀ   اجباری شخص ثالث ب   

، مطـابق   نقلیه درکـشور میزبـان    
.باشند

را مطرفین متعاقد تمام تدابیر الز-٢
وسایط نقلیه ن شوندبرای اینکه مطمئ

ثبت وراجستر شده در قلمرو های      
که  می باشد  بیمۀ دارای مربوط آنان 

تحمل شـده توسـط      لیتـئومس
ولث را در جریان عبـور     شخص ثا 

ور ترانزیتی تحت پوشش قـرار       مر
.  نماینددهد، اتخاذ می

اجازه نامه کثیـر المـسافرت      
وترانزیتیدخولی

:بيستمۀماد
قوانین، قواعد طبقمتعاقد طرفین-١

ومقررات خویش برای راننـدگان     
مـشغول   اشـخاص وسایط نقلیه و  

عبـور ومـرور ترانزیـت       عملیات
تابع شرایط اجازه نامه بین المللی که

کثیر المـسافرت   ۀباشند، اجازه نام  
مـاه مـدار     وترانزیتی راکه شـش   
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د اعتبار و وي او هر ل مېشتېدل        
وروخه تجاوز ونه کي،     ۱۵له  

.ورکوي
په هغه استثنایي حاالتوکې چې د - ۲

اجازه لیک موده پای ته ورسېي، 
کې چې د اجازه لیک پداسې حال 

حامل چلوونکی ترهغې د متعاقد اخ 
په هېوادکې وي، د اجازه لیک حامل 
کوالی شي کورنیو چارو وزارت ته 

مراجعه وکي، خپل اجازه لیک 
۲مادې په )۱۰(د . تمدیدکي

فقرې پورې اوند شرایط هم د 
.تطبیق و دي

فقره كې د   ) ۱(ددې مادې په    -۳
ركولـو  درج شوي اجازه ليك د و     

كنالرې دي، ددغه ول اجازه ليك 
         تيـا ولو لپـاره د اد السته راو
سندونو د شمېر د رايولو په شمول، 

. ساده او اسانه شي
د اجازه ليك د اعتبار د مودې        -۴

يا د مېشتېدو د مـودې بـدلون د         
)APTTCA(     په واسطه تصميم نيول

.كېي

١٥اعتبار باشد و هر بار اقامت از        
ــاء    ــد ، اعط ــاوز نکن روز تج

.می نمایند
ــه  -٢ ــتثنائی ک ــاالت اس درح

مدت اجـازه نامـه خـتم شـود،         
درحالیکـــه راننـــده حامـــل 

ــه ــوز در کــشور اجــازه نام هن
حامل اجازه نامه   باشد، طرف متعاقد 

ــور   ــه وزارت ام ــد ب ــی توان م
ـ       ۀداخله مراجعه نموده اجـازه نام
. خــویش را تمدیــد نمایــد  

)١٠(ماده   ٢شرایط مربوط به فقره     
.در اینجا نیز قابل تطبیق است

اعطـای   هـای  طرز العمـل  -٣
) ١(منـدرج فقـره      اجازه نامـه  

کاهش تعداد اسناد   این ماده بشمول    
چنینبدست آوردن    یمورد نیاز برا  

، ساده وآسـان سـاخته      اجازه نامه 
.شود

ــر در -٤ ــوع تغیی ــورد هرن م
مــدت اعتبــار اجــازه نامــه یــا 

)APTTCA(مدت اقامت توسـط   
.تصمیم اتخاذ می گردد

۳۶



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

اووم فصل
مرکي کنترول او نور 

کنترولونه
او هم غي مرکي کنالرود

ساده کول 
:یوویشتمه ماده

، و هموافقه وکومتعاقد اخون-۱
ال التجـارې چـې د      ـول هغه م  
لـه الرې   او افغانـستان    پاکستان  

:ترانزیت کېي، په
پـه  لمللي مشخصاتو   د بین ا   -الف

ترانزیت و كې دې    کانینرون ولرونک
.شي
ــد د -ب ــل واح ــل او نق د حم

ودې لپاره به اجازه لري دریوکلونو م
چې په سیم او سرغچ و الریـوکې       

بین المللي لحاظه د منلو      لهچې   دې
و او د تاْیید و معیارونو لرونکـی       

.شيوي، انتقال
او نه بسته    ېد لوی حجم لرونک   -ج

چې پـه   (،  هبندي شوې مال التجار   

فصل هفتم
کنترول گمرکی وسایر 

کنترول ها
ــازی  ــاده س ــآهنگی و س هم

طرزالعمل های گمرکی
:بيست ويكممادۀ 

قد توافق نمودند،تا  طرفین متعا -١
تمام مال التجـاره کـه از طریـق         
پاکستان وافغانستان ترانزیت مـی    

:گردد، در
ــف ــای دارای  -ال ــانتینر ه ک

مشخصات بین المللـی ترانزیـت      
.گردد

برای مدت سه سال واحد حمل -ب
که  در الری های      داردونقل اجازه   

قابل سیم وسرغچ که از لحاظ بین       
ای معیارهای  المللی قابل قبول و دار    

ـ    يقابل تاْ  قال داده  ـید باشـد، انت
.شوند

مال التجاره دارای حجم بزرگ    -ج
که در کـانتینر    (وبسته بندی ناشده  
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لکـه د   . ه كېي کانینرکې نه وارد  
په سر خالصو یا د حمل      ) کت بار 

نـورو واحـدونوکې    پـه   و نقل   ا
.انتقالېي

ترانزیتي مالونو   د سریع الفساد   -د
سرخالصو الریو او   په  باید   اتصادر

د حمل او نقل په نورو واحدونوکې       
.صورت ومومي

ال ـمېـصورت کې چهپه هغ-۲
التجاره نه بسته بندي شوې یا لـه        

وي، چې په سیم     هزیاتخه  اندازې  
ې ای  او سرغچ شوو کانینرونوک   

پـه  په ای نه شي، د حمل او نقل         
کـافي  چې په   دې  نورو وسایلوکې   

مقصدونو اندازه دمرکي اوترانزیتي
.يشکارول ولپاره محفوظ وي، 

تېرېدونوخه د   وله خپلو قلمرو   -۳
او  ونقلیـه وسـایط   د  په حال کې    

ه ، مرکي کنترولون  وترانزیتي مالون 
له قوانینو او هغو مقرراتو سره       دې

د تطبیـق   يـې   کي ادارې   چې مر 
له مطابقت  لیت په غاه لري،     ئومس

د خه د ا دترالسه كولو لپـاره        

) مانند بارکشتیوارد کرده نمی شود
سـایر در الری های سرگشاده یا      

قال داده  ـواحدهای حمل ونقل انت   
.دوشمی
ـ  -د وال ترانزیتـی   ـصادارات ام

ــساد در ال ــریع الف ــای س ری ه
ــشاده  ــا سرگ ــایري ــد س واح

.های حمل ونقل صورت گیرد
که مال التجاره بسته    درصورتی-۲

بندی ناشده یا بیش از اندازه باشد ،        
نر هـای سـیم     که نتواند در کانتی   

وسـایل   وسرغچ شده جابجا شود،   
کافی  ۀحمل ونقل دیگر که به انداز     

ی مقاصد کنتـرول گمرکـی و       برا
کارگرفتـه  محفوظ باشد، ب   ترانزیتی

.شود
ــی  -۳ ــای گمرک ــرول ه کنت

ر وسایط نقلیه واموال ترانزیتـی، د     
، حال عبور از قلمروهای خویش را     

از مطابقـت   نان  يت حصول اطم  جه
ــوانین و ــا ق ــیآن ب ــه مقررات ک

ــسئولیت ــی مـ ادارات گمرکـ
عهـده دارنـد بـه     ه  تطبیق آنرا ب  
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محدوده  و تر اقل حده پورې      اتیا  
.کي

هغـه  زيات نه زيات پنه سلنه      -۴
کانینرونه چې دخولي بنـدر تـه        
ــو د ادارې د  ــېي، د خطرون رس

د .سیستم مطابق د معاینې تـابع دي      
ـ  کال نوي )۱۹۹۹(کیوتو د    لکت

کنوانسیون پربنس، د الرې     يشو
، مجـاز نـدي   ېپلن ېترمن زیات 

خـوداچې لـه مقرراتـو خـه د     
.سرغونې مان وشي

خدمتونو ترمن  د خپلومرکي    -۵
د ترانزیتي   دې د همکاریو ترتیبات  

ن سره   اقل حد پهتېرېدو راتېرېدو   
مرکي ترخیص د تاْمین په  چك   د  

.منظور، تشویق کي
و اوندو مرکي ادارو د     د خپل  -۶

مامورینو په واسطه د ترسره شـوو،       
، دې پېژندنه او پيداينو  متقابلو پلنو 

.ومني
، کـه   دې مرکي کـنالرې   -۷

چېرې ممکن وي د مرکي کنالرو 
پـه د ساده کولو او هم غي کولو        

محـدود   حـداقل  سطح مورد نیاز  
.سازند

صد کـانتینر   حد اکثر تا پنج فی    -۴
های که در بندر دخولی مواصـلت       
می ورزند  مطـابق سیـستم اداره        

بـه  .  می باشد خطرات تابع معاینه    
کنوانسیون تجدید نظر شـده  اساس

کیوتو، بازرسـی هـای      )١٩٩٩(
راهی مجاز نیست مگر     میانبیشتر  

گمان تخلف از مقررات برده      اینکه
. شود

تیبات همکاری را بین خدمات تر-۵
منظـور تـأمین     ه  خویش ب گمرکی
اقـل    گمرکی سریع با حد    ترخیص

تشویق  تأخیر عبورومرور ترانزیتی،  
. نمایند

شناسایی متقابل تفتیش ها ویافته -۶
های  انجام شده  توسط  مـامورین         
ادارات گمرکی مربوطه خویش را ،      

.قبول نمایند
طرز العمل های گمرکی، هرگاه -۷

وه معیار ها و شـی     طبقممکن باشد   
کنوانسیون بین المللی    مندرج های  
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د کیوتو د   (بین المللي کنوانیسون    
ـ  يال نو ـک۱۹۹۹ ل شـوى  کت

معیارونو مندرجو  كې د ) کنوانسیون
. الرو مطابق جو شيتاو 
ونو او ترانزیتي د مرکي کنترول-۸

پهدې موافقه لیک    د ،هكله  رژیم په   
شـوي  درج  كـې   درېیم پرتوکول   

.كيحکمونه دې تطبیق 
ـ ) ۱۹۷۲ژینو د   (د    -۹ ال د  ـک

كې کنوانسیون پهمرکي کانینرونو 
بېرتـه د   شرایطو   درج شو نورو   په

مرکي دپورې مشروط    رارېدو
ورکـې   لهمحصول او مالیاتو    او  

پرته د کانینرونو واردېدو ته اجازه      
.ورکوي

د نباتي او حیواني حفظ الصحې      
پلنه

:دوه ویشتمه ماده
ـ       وال ـاخونه کوالی شـي د نی

روغتیایي سازمان، د خوو او کرنې      
روغتیایي نیوال حيوانيسازمان او د 

سازمان او نورو اوندو بین المللي      

ی سـاز  ساده سازی  وهمآهنـگ    
کنوانسیون (رکیالعمل های گم  طرز

،)کیوتـو ١٩٩٩تجدید نظر شده  
.ساخته شود

پروتوکول سوم   مندرجاحکام -۸
این موافقتنامه درمورد کنترول های     

تطبیـق   ورژیم ترانزیتی را   گمرکی
.نمایند

ــا-۹ ــدون ورود کانتینرهـ بـ
ول گمرکـی ومالیـات     محصۀتأدی

ــشت   ــه برگـ ــشروط بـ مـ
منـدرج   دوباره وسـایر شـرایط    

ــسیون  ــی کنوانــ گمرکــ
ــا  ــو،١٩٧٢(کانتینرهـ ) ژینـ

.می دهنداجازهار
بازرسی حفظ الـصحه نبـاتی      

و حیوانی
:بيست ودومۀماد

بـا رهنمـایی    طرفین می تواننـد   
امـضاء   ۀموافقتنامه های چند جانب   

سـازمان صـحی    : شده تحت چتر  
، سـازمان غـذا وزراعـت       جهان
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د السليك  :چتر الندې ترازمانونو  س
شوو و اخيزو موافقه ليكونو پـه       

د هغو مالونو د پلنـې د     الروونه،  
تطبیق پـه اه چـې لـه سـرحد         

لنه نباتي او حيواني    ،  تېرېيخه  
.کيپلنه ترسره 

ــسادو   ــریع الفــ د ســ
هكلهمالونو په   ) ژرخرابېدونکو(

خاص شرایط
:درویشتمه ماده

ک د حکمونو له    ددې موافقه لی  -۱
خونه کو کوي ـو د      مخې، ا 

مالونو حمل او نقـل      سریع الفساد 
کي او د سرحدي     چكآسانه او   

ــد ــدوتېرې ــرخیص د وراتېرې د ت
یو د لومیتوب د حق   تشریفاتو لپاره   
و له غیر الزم ن     تررژیم ورکي   

.شيوىخه مخنیو
نبـاتي  داخونه موافق دي، و   -۲

و هغـه   حفظ الـصحي تدبیرونـه ا     
شرایط چې د سریع الفسادو مرکي

انتقال ته) نېغ په نېغه(مستقیم ،مالونو

وسازمان جهانی صـحت حیـوانی      
وسایر سازمان های بـین المللـی       

تطبیــق رابطــه بــه مربوطــه در
بازرسی اموالیکه از سرحد عبور می      

ۀبازرسی مختصر حفظ الصحنماید، 
.را انجام دهنديوانىنباتی وح

ــاص در  ــرایط خــ شــ
ـ  ــورد امـ ــریع ـم وال س

الفساد
:  بيست وسومۀماد

أسی از احکام این موافقتنامه، به ت-١
ا حمل ونقل   طرفین تالش می ورزند ت    

تـسهیل   اموال سـریع الفـساد را     
وتسریع بخشیده و برای تـشریفات      
ترخیص عبور ومرور سرحدی یـک      

رژیم  حق اولویت را اعطاء نماینـد     
تا از تأخیر غیر الزم جلوگیری بعمل       

. آید
تـدابیر   طرفین موافق اند تـا    -٢

نباتی وشرایط گمرکی    ۀحفظ الصح 
ل سـریع   اتقال مستقیم امو  ان را که 

بدون تخلیه وبـارگیری     الفساد را 

۴۱



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

اجازه پرته   له تشولو او بارولو خه    
.عملي کيورکوي، مشخص او

د خطرناکو مالونو د حمـل او       
نقل لپاره خاص شرایط

:لېریشتمه ماده
اخونه موافقه کـوي ـو د        -۱

خطرناکو مالونو د سرحدي ترانزیت     
له الرې ې، دجادهكلهانتقاالتو په او 

حمل بین الملليمالونو دد خطرناکو 
ژنیـو د   (د  برخـه كـې     او نقل په    

۱۹۵۷ADR کال تعدیل ۲۰۰۷د
اروپایي موافقه لیک حکمونه،)يشو

.په پام کې ونیسي
خطرناک مالونه له هغو موادو او -۲

ضـميمه  ) الف(قلمونو خه چې په     
ادو په  او مو  اقالمود خطرناکو   (كې  

کـې عمـومي حکمونـه او       برخه  
د (ضمیمه کې    )ب(او په   ) مقررات

حمل او نقل د تجهیزاتو او عملیاتو       
تـه   وهغ) ADRکې مواد برخه  په  

.، عبارت ديدهاشاره شوې

وعملـی اجازه می دهد، مـشخص    
.دسازن

شرایط خاص برای حمل ونقـل      
اموال خطر ناک

:  بيست وچهارمۀماد
طرفین  توافق می نمایند تـا در    -١

مورد ترانزیت وانتقاالت سـرحدی     
ـ اموال خطرناک، احکام موا    ۀفقتنام

اروپائی را  درخصوص حمل و نقل       
بین المللی اموال خطر ناک از طریق 

ژینـــو، ١٩٥٧ADR( جـــاده 
ــت )  ٢٠٠٧ۀتعــدیل شــد رعای

.  نمایند
است  اموال خطرناک عبارت     -٢

که در ضـمیمه    یاز آن مواد واقالم   
احکام عمومی ومقـررات    ) (فال(

و) اقالم ومواد خطرناک   درخصوص
واد درخـصوص   م) (ب(ضمیمه  در

نقـل، حمل و  عملیاتتجهیزات و 
ADR( ،  ــده ــاره ش ــر آن اش ب
.است
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وسلې، مهمات او نظامي مالونه
:پنه ویشتمه ماده

، مهمات او د نظـامي      ووسلد -۱
تجهیزاتو ترانزیت لدې موافقه لیک     

ومستثني دي خو داچې د هغ      خه
دواه متعاقد اخونه بل ول په هكله 

. موافقه وکي
پریکرسرونو او کیمیاوي موادو د

کنترول
:شپ ویشتمه ماده

متعاقد اخونـه موافقـه کـوي،       
ـ    راف خـه د  د هغو موادو له انح

مخـدره  مخنیوي په منظور، چـې د   
په غیر موادو  موادو یا سایکوتراپیکو  

، لکه  كارول كېي پدکې  قانوني تولی 
وافقه لیـک پـه     رنه چې ددې م   

پریکرسرونو اوکې دپنم پروتوکول
کیمیاوي موادو دکنتـرول پـه اه       

، داسې تدبیرونه ونیسي    يتعریف شو 
.چې اداري همکاري پیاوې کي

اسلحه، مهمات واموال نظامی
: ۀ بيست وپنجمماد
زیــت اســلحه، مهمــات تران-١

از این موافقتنامه     وتجهیزات نظامی 
مستثنی است مگراینکه  هردوطرف     

توافـق   طـوردیگر  متعاقد روی آن  
. نمایند

ومـواد  کنترول پریکرسـرها    
کیمیاوی

: بيست وششمۀماد
ـ  ،فق می نمایند  توا متعاقد طرفین ه ب

منظور جلوگیری از انحراف موادیکه
در تولید غیر قانونی مواد مخدر یـا        

تراپیک بکار برده مـی     مواد سایکو 
چهارمدر پروتوکول    شود، طوریکه 
راجع بـه کنتـرول     این موافقتنامه   
تعریف مواد کیمیاوی پریکرسرها و 

،  تدابیری را روی دسـت       گردیده
تقویت ،گیرند که همکاری اداری را

. بخشد
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د مرکي کنترولونو او نورو 
کنترولونو هم غي
:اووه ویشتمه ماده

انزیتي اخونه موافقه کوي، و د تر     
مالونو لپاره سرحدي آسـانتیاوې د      

رو مطابق هـم    كنالبین المللي و    
ي،   ېغخونـه    مکخـصوصاً، ا

موافقه کوي و د الندو مواردو د       
: تاْمین لپاره هر ول کو وکي

مرکي  لههغه کنترولونه چې     -۱
مالونو او ترانزیتي نقلیه وسایطو خه 

د تنفیذ  د، د قوانینو او مقرراتو      پرته
لو ادارو په واسطه د     ـئوواکمنو مس 

اجراْ و دي، د امکان په صـورت        
هم پهمرکي کنترولونو سره لهکې 
ه يا په اقل حد     او   ېغهم مهاله تو

.، ترسره کينه سره
مرکي ادارې کوالی شـي د       -۲

د  کنترولي خدمتونو له خـوا،     نورو
صریح تفویض لـه الرې د       دواک  

ا یوه برخه له هغو په استازیتوب ول ی
    خه چې نومـو يهغوکنترولونو

همآهنگی کنترول های گمرکی    
وسایر کنترول ها

: بيست وهفتمۀماد
تا تسهیالت   ،طرفین توافق می نمایند   

سرحدی را برای اموال ترانزیتـی      
المللی  بینعملکردهای خوبمطابق 

طرفین   مخصوصاً، ،همآهنگ سازند 
ش  را   نمایند تا هر نوع تال     توافق می 

:دهندبرای تأمین موارد ذیل بخرچ
کنترول های را کـه غیـر از        -١

ـ     وال و  ـکنترول های گمرکی ام
وسایط نقلیـه ترانزیتـی توسـط       

قوانین ادارات ذیصالح مسئول تنفیذ 
قابل اجراء می باشـند،      مقرراتو

شکل همآهنگ  ه  درصورت امکان ب  
وهمزمان با کنترول های گمرکـی     

.انجام دهندحد اقل تأخیر،بایا
طریق گمرکی می تواند ازادارات- ٢

تفویض صریح صالحیت از سـوی      
نمایندگی ه خدمات کنترولی دیگر، ب

ان تمام یا بخشی ازکنترول های از آن
ول اجرای  ئمس مذکورکه خدمات را
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، يل د ئود اجراْ مس   ه د هغو  خدمتون
پدې صورت کې اوند . ترسره کي

خپل ا ترالسه کي     دېخدمتونه  
چې مرکي ادارې ددې کنترولونو     
د ه ترسره کولو لپاره، د وونو،       
معلوماتو او تجهیزاتو پـه اه، الزم       

.وسایل په واک کې لري
اتم فصل

د سندونو او کنالرو ترتیبول
د سندونو او کنالرو ترتیبول

:اته ویشتمه ماده
ییدوي چې له   متعاقد اخونه، تاْ   -۱

اوکنالرې وسندون دپاوونوخه  
ېرلت او  له  کېدای شي    تېرېدل

نکی وي او د ترانزیتـي      ووخت نیو 
کـي   ، اغېـزمن  مؤثريتعملیاتو  

صورت ومومي و   دې  اوکوونه  
ېدنې کمې شيدغه لن تونه او.

۲ - خونه کوبناْ پردې متعاقد ا
:کوي و

د ترانزیتي تېرېدو راتېرېـدو      -الف
واوکنالر ولپاره د اتیا و سندون    

درایـن . آن می باشند، انجام دهند    
نـان  ياطم مربوطهصورت خدمات 

نمایند که ادارات   خویش را حاصل    
به گمرکی وسایل الزم را در رابطه       

آموزش، معلومات وتجهیزات برای   
انجام درست این کنترول هـا،  در      

.اختیار دارند
فصل هشتم

ترتیب اسناد و طرزالعمل ها
طرز العمل هاوترتیب اسناد

:بيست وهشتممادۀ 
می نمایند   یديتاْ،متعاقد طرفین-١

طرز العمل ها که طی مراحل اسناد و 
می تواند پرمصرف و وقـت گیـر         
باشد و مؤثریت عملیات ترانزیتی را      
متأثر سازد، و تالش ها صورت گیرد 
تا این مصارف وتأخیرات کـاهش      

.یابد
ــابراین-٢ ــد  بن ــرفین متعاق ط

:می نمایند تاسعی
اد اسناد و طرزالعمل هـا      تعد -الف

مورد نیاز برای عبـورو      وتشریفات
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اوکـم  تشریفاتو شمېر محـدود   او
.كي

تر هغه ایه چې ممکن وي، د - ب
هغو مالونو کودونه او تشریحات چې 

ې معموالً په بین المللي سودار ک
د ې اخیستنې وري، هم غي 

.کي
سندونه او ،کنالرېترانزیتي- ج

کي، و ترانزیتي توحيديمدرکونه 
تېرېدل راتېرېدل د اضافي شرایطو 

.تابع نشي
د ترانزیتي تېرېدو راتېرېدو لپاره - د
ولو تجویز شوو سندونو اوکنالرو د

وخت پروخت، دېاتیا اوورتوب
. وکيهاو پلنهنوي کتن

د نونو د رایولو په منظور - هـ
د ترانزیتي تېرېدو راتېرېدو د ،دې

کنترول لپاره د خطرونو د مدیریت 
.، اتخاذکي)شیوه(یوه تالره 

د مرکي ترانزیت یو سیستم - و
دې د مرکي تضمین د پو په 

شمول د هغې مال التجارې لپاره چې 
وي، ود دوه اخیزې موافقې 

وکـاهش   را محدود یتی  مرور ترانز 
. دهند

ی کودها و تشریحات امـوال     -ب
در تجارت بین المللی     که  معموالً  را

گیـرد، تـا    مورد استفاده قرار می   
، همآهنـگ   جائیکه ممکن باشـد   

.سازند
طرز العمل ها واسناد ومدارک     -ج

عبـور  ترانزیتی  را توحید نمایند تا     
ومرورترانزیتی تابع شرایط اضـافی     

.نگردد
فیدیت تمام اسـناد    وم رتضرو-د

تجویز شده برای    وطرز العمل های  
ا وقتافوقتـا   عبور ومرور ترانزیتی ر   

.دید نظر و بررسی نمایندتج
منظور کاهش تـأخیرات    ه  ب-هـ
بـرای    را مدیریت خطـرات   ۀشیو

کنترول عبـور ومـرور ترانزیتـی       
.اتخاذ نمایند

ــی -و ــت گمرک ــستم ترانزی سی
را بشمول پوشش تضمین گمرکـی     

مـورد  ال التجـاره کـه    ـبرای م 
دوجانبــه باشــد، ایجــاد توافــق
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.يرامنته ک
خپل سندونه دې د ملروملتونو    -ز

(Uninted Nation Layout Key) (UNLK)

وق د سـوداریز   ـرحې مطاب ـط
.سندونو لپاره جو کي

هغه سندونه او کنالرې چې د       -۳
اخونو پـه واسـطه  د مرکـي         
ترانزیت د سیـستم او د داخلـي        

رژیم د دد ترخیص اىسم مرکي 
) ۴(په  كارول كېي   هكلهتطبیق په   

رژیمونو "د ترانزیتي    پروتوكول كې 
کـې   "ي مرکي تـرخیص   داخلاو  

.مشخص شوي دي
د کنالرو او مقررو خپرېدل

:نهه ویشتمه ماده
:متعاقد اخونه موافق دي و

هغـو  په اکل شوو سندونو او       -۱
چـې د ترانزیتـي      دېکنالروکې  

تېرېدو راتېرېدو په اه معرفي کېي، 
تعـديل شـوو     د هر ول اضافي يا    

د مخه بل متعاقد اخ مقرراتو په اه، 
.ته خبر ورکي

. نمایند
مطابق طرح ناد خویش راـاس-ز
)UnintedNation Layout Key(لل متحدـم

(UNLK)  ــارتی ــناد تج ــرای اس ب
.بسازند

اسناد وطرز العمل هـای کـه       -۳
توسط طرفین در مورد تطبیق سیستم      

ترانزیت گمرکی و رژیم تـرخیص       
گمرکی داخلی  بکار برده       ایستگاه

رژیم ) " ٤(شود  در پروتوکول     می
های ترانزیتی وتـرخیص گمرکـی      

ــی ــده  "  داخل ــشخص گردی م
. است

مقرره هاونشر طرزالعمل ها
:   بيست ونهممادۀ 

:طرفین متعاقد موافق اند تا
درمورد هر نوع مقررات اضافی  -١

یا تعدیل در اسناد معین و طرز العمل 
بور ومـرور   ر رابطه به ع   های که د  

ـ  گـردد ترانزیتی معرفی مـی    ه ب
ازقبل اطـالع    دیگرمتعاقد   طرف  

.دهند
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په هغه ای کې چې سودار او -۲
انتقالوونکي د هغو تدبیرونو په اه      
چې ترانزیتي تېرېدل راتېرېدل اغېزمن 
کوي، مشخصو معلوماتو ته اتیـا      

معلومـاتي   ېولري، یوه نقطه یا زیات    
په خاصه  . نقطې دې، رامنته کي   

هغو معلوماتو په اه چـې د       دتوه
مرکي پلنو او تصدیق لیکونو او       

چې د مرکـي     و په اه  سندون وهغ
ي، په واک کې دتشریفاتو لپاره الزم 

.ورکي
نهم فصل

مرکي محصول، مالیات، 
تنظیمې ورکعوارض او د

مرکي محصول
: دېرشمه ماده

ېمتعاقد اخونه موافقه کوي، چې ه
مالیـات  ول مرکي محصول او   

پـه  هغو له سمت او مقصد خه       د
وترانزیتـي مـالون   د،صرف نظـر  

تېرېدو راتېرېدو باندې نه وضـع      پر
.کوي

یک نقطه یا نقـاط معلومـاتی        -٢
بیشتر را در جایکه تاجران وانتقال      
دهندگان به معلومـات مـشخص      
درمورد تدابیری که عبور و مـرور       
ترانزیتی را متأثر می سـازد، نیـاز        

.  دداشــته باشــند، ایجــاد نماینــ
معلومات در رابطـه بـه       مخصوصاً

بازرسی گمرکی و تصدیق نامه ها و       
اسنادیکه برای  انجـام تـشریفات       
گمرکی الزم اسـت، در دسـترس       

داده شودرقرا
فصل نهم

محصول گمرکی، مالیات، 
عوارض  وتنظیم پرداخت

محصول گمرکی
: سى اممادۀ 
نمایند کـه   توافق می  متعاقد طرفین

ــصول گمرگــ  ــه مح ی هیچگون
نظر از سمت  و      صرفرا ومالیات

مقصد آنان، باالی عبـور و مـرور        
وضــع ،وال ترانزیتــیـامــ

. نمی نمایند
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موقـت  دوسايلو نقل  حمل او د
واردېدل

: یو دېرشمه ماده
متعاقد اخونه موافقه کوي و      -۱

د هر ول وسـایلو د       حمل اونقل 
مركي موقت واردېدو لپاره چې د      

هغـو د   مطـابق د  ترانزيت د رژيم    
تر ې اخيـستنې    قلمرونو له الرې    
قال ـمالونو د انت   الندې نيول شوي  

چې د ـې     يلپاره یا په پام کې د     
رژیـم   الندې ونيول شي،  اخیستنې  

.مطابق موقته اجازه ورکي
په خاصه توه، موتوري نقلیـه       -٢

تـدارکاتي  د هغو پـه     ( وته  وسایط
موادو ستندرد، د د سون انکیوکې د

، د په معقولو مقدارونو    وریس وهغ
د بل اخ   ) پرزه جاتو د ساتلو   د کې

محصول  د ول   ېپه قلمروکې د ه   
، ددې اتو له وركې پرتهمالیواو نور

كې دوه یم پروتوکول پهموافقه لیک 
ــوود  ــرایطودرج ش ــابقش " مط
ریزې ې اخیستنې لپـاره     سوداد

ــایل   ــت و سـ ورود مؤقـ
حمل ونقل

:  سى ويكمۀماد
توافق می نمایند تا متعاقدطرفین-١

ــرای   ــت را ب ــازه ورود مؤق اج
هرنوع وسایل حمـل ونقـل کـه       

مطابق رژیم ترانزیت گمرکـی از      
آنـان بـرای     یق قلمرو هـا   طری
ل اموال مورد اسـتفاده قـرار       انتقا

کــه باشــدنظــرگرفتــه یــا در
، اعطـاء  دمورد استفاده قرار گیـر  

. نمایند
ــصوصاً-٢ ــه مخ ــایط نقلی ، وس

مـواد سـوختی داخـل      (موتوری  
تانکی هـای تـدارکاتی سـتندرد       

مواد حفظ و صیانت آن، گریس آن،
در )را در مقادیر معقولو پرزه جات

ــدون   ــر ب ــرف دیگ ــرو ط قلم
ــصول   ــه مح ــت هیچگون پرداخ

مالیات، مطابق بـه    واردات وسایر 
ــول   ــدرج پروتوک ــرایط  من ش

ورود مؤقـت  "دوم این موافقتنامه    
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جادې د نقلیه وسـایطو موقـت       د
پـدې  . يورک اجازه" و ته   واردېد

شرط چې د بل اخ پر نقلیه وسایطو 
تدارک  ول محصول، د   ېباندې ه 

شوو خدمتونو واندېشوو مالونو یا 
په نسبت مالیاتي اعتبار، اجازه ور نه     

.کل شي
د مالیاتو او عوارضو وضع کول

:دوه دېرشمه ماده
هر یو   و خه له متعاقدو اخون  -۱

کوالی شي هغه عوارض چـې لـه        
قلمروکې خه د هر يوۀ په      اخونو

 لپاره د اجـراْ و      د ولو ت رات   
مامورینو په واسطه وي، دمرکونو د

د تللو د حق الزحمې، اسکن کولو       
او سیم او سرغچ کولو، له جـادو       

خه  ،پلونو، تونلونو او پارکینونو   
یا د ې اخیستنې په خاطر عوارضو،

له ترانزيتي تېرېدو راتېرېدو خه د      
هغو لـتونوچې لـه    شوو  راپيدا  

یـا  اداري لتونو سره متناسـبه      
کولو دلتونو   واندېدخدمتونو  

ــ ــایط نقلی ــرای ۀوس ــاده ب ج
مشروط . اجازه دهند"تجارتیۀاستفاد

ــوع محــصولبراینکــه ــیچ ن ه
ـ       وال ـاعتبار مالیاتی نسبت بـه ام

خدمات، باالی تدارک شده یا عرضه 
وسایط نقلیه طرف دیگر، اجازه داده 

.نشود
وضع مالیات وعوارض

:   سی ودومۀماد
ــرفین-١ ــی ازط ــدهریک متعاق

معمـوالً  می تواند عوارضی را که    
بــرای تمــام رفــت وآمــد هــا  
در قلمرو هریکی از طـرفین قابـل        
اجراء باشد، بشمول حق الزحمـه      
وزن کردن، اسکن نمودن وسـیم      

کردن توسـط مـأمورین      وسرغچ
ــاطر   ــوارض بخ ــات، ع گمرک
استفاده از جاده ها، پل ها، تونل ها        

کهمصارفی وپارکینگ ها، یا  آن      
متناسب با مـصارف اداری ناشـی       
ازعبور و مرور ترانزیتی و یا متناسب 
با هزینه عرضه خدمات باشد، وضع      
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.وي، وضع کيسره متناسب
ول هغه عـوارض چـې پـه         -۲

رېدو باندې وضع ترانزیتي تېرېدو راتې
تبعیض لهوي او کېي، باید مناسب

.پرته عملي شي
ملي رويه

:دري دېرشمه ماده
:ه توافق كوي چېدوا
درج شوي كېداخلي قوانینوپه-۱

د  قواعد اوکـنالرې، چـې     هغه
هاغېزمنهترانزیتي تېرېدو راتېرېدو روی

کي او د بل اخ په انتقـالوونکو        
کېي، له هغې رویـې    باندې اجراٌْ 

، چـې د خپلوخـدمتونو او د        خه
په نسبتواندې کوونکو دخدمتونو 

.کوييې كوي، ل مساعده نه وي، 
ل شوي زغمـل    تحمهر ول   -۲

لونه يـا مـالي      عوارض،شوي  
نقل وسایلو او هغو دحمل اوتعهدونه  

چې پـه ترانزيتـي     کارکوونکو ته   
عملياتو كې له هغـو خـه كـار         

په پام سره، یـا د      اخيستل كېي،   

.نماید
که باالی عبور و    تمام عوارضی -٢

گـردد ،    مرور ترانزیتی وضع مـی    
مال  ـتبعیض اع دون  مناسب بوده وب  

گردد
رویه ملی

:  سى وسوممادۀ 
:نمایند کهطرفین توافق می

مندرجقواعد و طرزالعمل های -١
، که رویه عبور ومرور داخلیقوانین 

ترانزیتی را متأثر سازد وباالی انتقال 
دهندگان طرف دیگر بـه اجـراء       

شود، از رویه که نسبت     گذاشته می 
خدمات و فراهم کنندگان خدمات با

کمتـر مـساعد     خویش می نمایند  
. نباشد

هر نوع عوارض، مصارف یـا       -٢
ــده   ــل ش ــالی تحم ــدات م تعه
با توجه به وسایل حمل و نقـل و         

ــارگرانی ــات ک ــه  در عملی ک
ــی ــتفاده  ترانزیت ــشان اس از ای

اسـتحقاق   عمل می آیـد یـا     ه  ب
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یـا د   اسـتحقاق   اداري لتونو   
کولو واقعي بیې، واندېخدمتونو د 

په همغه ول محاسبه شي چې د    دې
متصدیانو دحمل او نقل ورته  داخلي

.لپاره صورت مومي
لسم فصل

د افغانستان او پاکستان د 
رترانزیتي سودا
د هم غ اداره

ــستان  ــستان او پاک د دافغان
ترانزیتي سودار د هم غ د 

ــه )APTTCA(ادارې رامنت
کول

: لوردېرشمه ماده
ــستان-۱ ــستان د اف-د پاک غان

فقه ددې موا  ترانزیتي هم غ اداره   
لیــک د ــارنې، د آســانتیاوو د 
برابرولو او د اغېزمن تطبیق لپـاره       

.رامنته کېي
۲- ادارې ریاست، پـه     ېد نومو

ــت د  ــستان د دول ــه د افغان 

اداری یا قیمـت واقعـی       مصارف
ه همـان اسـاس     ب ،عرضه خدمات 

متـصدیان   محاسبه گردد که برای   
ــشابه  ــی م ــل داخل ــل و نق حم

.گیردصورت می
فصل دهم

ادارۀ همآهنگی
تجارت ترانزیتی افغانستان 

وپاکستان
ــآهنگی  ــاد ادارۀ همـ ایجـ
ــی  ــارت  ترانزیتــ تجــ

پاکـــستان-افغانـــستان
)APTTCA(

:  سى وچهارممادۀ 
ــآهنگی-١ ــی اداره هم ترانزیت

ــستان ــستان -افغان ــرایپاک ب
تـسهیالت   آورینظارت، فـراهم    

این موافقتنامه ایجـاد     وتطبیق مؤثر 
.گرددمی
نریاست اداره مذکور را معـی     -٢

دولـت  وزارت تجارت وصـنایع   
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سودار او صنایعو وزارت معین او 
       رد پاکستان د دولت د سـودا

.وزارت معین په غاه لري
۳-اداره تشکیل شوې له     ېنومو

خه لهمساوي شمېر:
اوندې وزارتخـانې یـا د        -الف

:متعاقدو اخونو ورته ادارې
کتور، د سودار خصوصي س-ب

چاالنانو، بار خونواو صنایعو د و   
انتقالوونکو پـه   ددجادې پرمخ او  

.شمول
یسان کوالی شي، بل    ئدواه ر -ج

هر شخص همکار ونیسي یا د اتیا په 
صورت کې د خاص مدعو په توه       

.بلنه ورکيهر شخص ته
اداره خپل ـنالره     ېنومو -د

.جوه وي
)AAPTTC(ه د دندو الیح

: پنه دېرشمه ماده
ــه APTTAد اداره-۱ ــه اه پ پ

زیتي سودار او حمل او نقل      تران
ول اوند مسایل پرمخ بیایي      پورې

وزارت تجـارت    و معین  افغانستان
بعهـده   اپاکستان مـشترک  دولت  

.دارند
اداره مذکور متشکل است از      -٣

:تعداد مساوی از
خانه های ذیربط یـا     وزارت  -الف

.ادارات مشابه طرفین متعاقد
سکتور خصوصی، بشمول اتاق    -ب

ع، تجـارت وصـنای    مشترک های
روی  بارچاالن ها، وانتقال دهندگان   

.جاده
هردو رئیس، می توانـد هـر       -ج

شخص دیگری را همکاربگیرند یـا       
از هرشخصی منحیث مدعو خاص در 

.صورت ضرورت دعوت بعمل آرند
کور طرزالعمل خویش   اداره مذ -د

.را می سازد
)PTTCAA(الیحه وظایف 

: سى وپنجمماده
تمام مسائل مربـوط بـه       اداره -١

تجارت ترانزیتی وحمل ونقل را در      
برد، به پیش می   APTTAرابطه با   
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او په خاصه توه الندې دندې ترسره 
:کوي
د موافقه لیک لـه اغېـزمن       -الف
.یق خه ارنه تطب
د اخونو په واسطه ددې موافقه -ب

لیک له یوشان تفسیر او تطبیق خه       
.ا ورکول

خـه غیر مجاز سودار     له-ج
رسید د تدبیرونو   د لپاره مخنیوي

.طرح کول
د غیــر مجــاز ســودار د -د

شوو تدبیرونو   نيولمخنیوي لپاره د    
.له تطبیق او اغېزمنتوب خه ارنه

غو شخو حل او فـصل      د ه  -هـ
د تفسیر یـا     APTTAکول چې د    

.تطبیق په اه مطرح کېي
د ترانزیتي سودار په هکله د       -و

.کتنو اجازه ورکول
ددې موافقه لیک له ستونزو پرته  -ز

هـر ول    نورود  لپاره  عملي کولو   
.بررسيستونزو 

نوموې اداره د خپلو غونـو       -۲
پاکـستان   -رپوونه د افغانـستان     

وظایف ذیل را انجام می      ومخصوصاً
:دهد
نظـارت از تطبیـق مـؤثر       -الف

.موافقتنامه
وتطبیق  نان دادن از تفسیر ياطم-ب

یکسان ایـن موافقتنامـه توسـط       
.طرفین

طرح تدابیر بـرای رسـیدگی     -ج
تجــارت ازجلــوگیری بــه

.غیر مجاز 
نظارت از تطبیق و مؤثریـت      -د

تدابیراتخاذ شده برای جلوگیری از     
.تجارت غیر مجاز

حل وفصل منازعات که در     -هـ
APTTAمورد تفسیر یـا تطبیـق       

.شودمطرح می
العات راجع بـه   اجازه دادن مط  -و

.تجارت ترانزیتی
بررسی هرنوع مشکالت دیگر    -ز

برای عملی نمودن بدون اشکال این      
.موافقتنامه

مذکور گـزارش هـای      ۀادار -٢
جلسات خویش را برای کمیسیون     
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 اقتصادي کمېسیون ته واندې     
.کوي

غونې
: شپدېرشمه ماده

خه د هر يوۀ اداره، له اخونو -۱
په قلمروکې په نوبتي ول په هـرو        

.شپو میاشتوکې یول غونه کوي
د خه د يوۀ له متعاقدو اخونو -۲

غوتنلیک پربناْ، اداره کوالی شي     
.رې کييفوق العاده غونې دا

خه هر يو   و اخونو له متعاقد  -۳
د ادارې په عادي او فـوق العـاده         

د ـون    هيئتغونوکې د خپل    
.لتونه متحمل کېي
د ادارې تصمیمونه
: اووه دېرشمه ماده

د ادارې تصمیمونه د اخونو د رایو 
.په اتفاق سره نیول کېي

داراالنشاْ
:اته دېرشمه ماده

اوند سوداریز  متعاقدو اخونو    د
د داراالنشاْ خدمتونه پـه      نه،وزارتو

-افغانـستان  اقتصادی مـشترک  
.ه می نمایدياراپاکستان،
جلسات

:ۀ سى وششمماد
ه در هر شش ماه یکبار ب      اداره -١
کل نوبتی در قلمرو هریکـی از       ش

.طرفین تشکیل جلسه می دهد
طرفین بنا به درخواست یکی از     -٢
می تواند جلسات اداره عاقد،ـمت

.فوق العاده رادایر نماید
هریکی از طرفین متعاقد مصارف -٣

در ت خــویش راأمــشارکت هیــ
اداره جلسات عادی وفوق العـاده      

.گرددمتحمل می
اداره تصامیم 

:سى وهفتمۀدما
طرفین  ىبه اتفاق آرا   ادارهتصامیم  
.گردداتخاذ می

داراالنشاء
:سى وهشتمۀماد
طرفین مربوطه   تجارت ارت های وز

داراالنـشاء را در     خدمات ،متعاقد
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ــوکې   ــدو هېوادون ــو اون خپل
.برابروي

یوولسم فصل
د شخو د حل او فصل 

زميمیکان
د شمول او پو حوزه

: نهه دېرشمه ماده
صورت کې چې پـدې      ۀپه هغ -۱

موافقه لیک کې بل ول تصریح نه       
، د اخونو ترمن د شخو ېوي شو

په حل او فصل باندې، ددې فـصل        
ه ددې موافقه لیک د تفسیر یا حکمون

.کې تطبیقېيبرخه تطبیق په 
هغه قواعد، کنالرې او زماني      -۲

چوکا چې پدې فصل کې تنظـیم       
ي کېدای شي، د اخونو د      ديشو

موافقې پربنس صرف نظر، بدل یا      
.تعدیل شي

حکمیت اکل دفصل مطابق ددې -۳
ددې موافقـه لیـک    يئـت ه ىشو

قانون دىمومي بین المللعحکمونه د
اعدو سره پـه    متعارفو قو له  تفسیر  

خویش فراهم می ۀکشور های مربوط
.سازند

فصل یازدهم
میکانیزم حل و فصل 

منازعات
شمول وپوششۀحوز
: سى ونهممادۀ 

در  که طوری دیگر  در صورتی -١
این موافقتنامه تصریح نشده باشـد،      
احکام این فصل باالی حل وفـصل       
منازعات بین طرفین در خـصوص      
تفسیر یا تطبیق این موافقتنامه تطبیق      

.گرددمی
ــا -٢ قواعــد، طــرز العمــل ه

وچهارچوب زمانی که در این فصل      
ۀمی تواند به اساس موافق،تنظیم شده

ظر، تغییر یا تعـدیل     صرف ن طرفین  
.گردد

دیوان حکمیت تعیـین شـده      -٣
مطابق این فـصل، احکـام ایـن        
موافقتنامه را در مطابقت با قواعـد       
متعارف تفسیر قانون بـین الملـل       
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.تطبیق کيمطابقت کې، تفسیر او
همکاري

: لوېتمه ماده
ههله الرې    APTTCA)(اخونه د 

کوي و ددې موافقه لیک د تفسیر       
تطبیق په اه، د همکار له الرې    او

کېدای  چېپه هكله   لې  ئد هرې مس  
شي د هغې عملي کـول اغېـزمن       

ېونکقناعت ب  ېکي،دوه اخیز 
تصمیم ته د رسېدو لپاره     حل الرې   

.موافقې ته ورسېي
همشور

: یولوېتمه ماده
یو کوالی شي    له اخونو خه  -١

لې ئله بل اخ سره، د هرې هغې مس       
په اه چې ددې موافقه لیک تفسیر یا 

په هغۀ صورت   تطبیق اغېزمن کي،    
كې چې د ترانزيتي هم غ د ادارې 

د مشورې غوـتنه    لخوا حل نشي    
دغه غوتنه كېدى شي پـه      . وکي

الندې حاالتو كې له اخونو خه د       
:يوۀ لخوا صورت ومومي

. عمومی، تفسیر وتطبیق نماید
همکاری

: ۀ چهلمماد
تالش )APTTCA (طرفین از طریق

می ورزند تـا در مـورد تفـسیر         
قتنامـه از طریـق     وتطبیق این مواف  

ــه   ــیدن ب ــرای رس ــاری ب همک
راجع قناعت بخش دوجانبه     راه حل 

انـد عملـی    که می تو   ۀهرمسأل به  
به توافـق    ساختن آنرا متأثر سازد،   

.رسند
مشورت

: ۀ چهل ويكمماد
ــرفین-١ ــی از ط ــدیک متعاق

می تواند با طرف دیگر درمورد هر       
مسأله که تفسیر یـا تطبیـق ایـن         

، در صورتیتأثر سازد امه را منموافقت
که توسط اداره هماهنگی ترانزیتـی      

تقاضای مـشوره   حل شده نتواند ،     
این تقاضا می تواند در حاالت .نماید

صورت ز طرفین     ایکی   آتی توسط 
.گیرد
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یو د   له اخونوخه که چېرې    -٢
لې پـه اه د مـشورې       ئیوې مـس  

فوراً د   دېغوتونکی شي، بل اخ     
مشورې غوـتنلیک تـه ـواب       

.ورکي
ــاره د-٣ ول هــرمــشورې لپ

ه صـورت   ک په لیکلې تو   غوتنلی
یـل، د  غوتنلیک دال ومومي او د  

ــدبیرونو د  ــاره د ت ــوع لپ موض
تشخیصولو په شمول او د شکایت د 
      ،واقعي او حقوقي اشارې پربنـس

خه همدارنه له اخونو  . ذکرشي
: و ديهر ی
د باندې  بشپې کتنې    په يوې -الف

قادرېدو لپاره کافي معلومات، ددې     
په اه چې تدبیرونـه نـه ددې        

ه لیک عملي کېدل اغېـزمن      موافق
.وي، برابر کي

او په مشوره کې له هـر ول         -ب
چې بل دې شوو معلوماتو سره ادلهتب

اخ هغه محرم وي، په محرمانـه       
.توه چلند وشي

هغه اخ چې ددې مادې مطابق      -۴

ــرفین  -۲ ــی از ط ــاه یک هرگ
در مورد یـک مـسأله خواسـتار        

بـه   مشوره شود، طرف دیگر فوراً    
ــخ    ــشوره پاس ــت م درخواس

.دهد
ــرا-٣ ــوع درخواســت ب ی هرن

مشوره  بـشکل کتبـی صـورت        
ــت،   ــل درخواس ــرد ودالی گی

شمول تشخیص تـدابیر بـرای      ه  ب
موضــوع  و اشــاره بــه مبنــای 

شـکایت ذکـر    وحقـوقی    واقعی
ــردد ــی از  . گ ــان هریک همچن

:طرفین
معلومات کافی  برای قـادر       -الف

شدن به یک معاینه کامل در مـورد        
ایـن  ه تطبیـق    اینکه  تدابیر چگون   

قرار مـی  ر  یتأثرا تحت   موافقتنامه  
.فراهم می نمایددهد،

و با هرنوع معلومات تبادلـه       -ب
شده در مشوره که طرف دیگر آنرا       

بشکل محرمانه رفتار   ،  محرم پندارد   
.شود

مطابق ایـن مـاده،       کهطرفی-۴
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د  هغۀد   خه غوتنه شوې   ۀله هغ 
له نېې خه وروسته د      ترالسه كولو 

تنلیک ته ورو په تر کې غو    ۱۰
لـه   ترالسه كولو واب وايي او د     

مـودې  ورـو    ۳۰لهنېې خه   
یوې دوه اخیزې قناعـت      وروسته

ته د رسېدو له په     بونکې حل الرې    
. مشوره کويپام كې نيولو سره،

د ديوان جوېدلد حکمیت 
: دوه لوېتمه ماده

مــادې ۴۱اخ چــې د ههغــ-۱
مطابق د مشورې غوـتنه کـوي،       

ددې مـادې    تهي بل اخ    کوالی ش 
د رامنته  هيئتمطابق د حکمیت د     

لیکلـې غوـتنه     ديوانکولو لپاره   
:پدې شرط چې،وکي

خه غوتنه  وراخ چې    ۀهغ -الف
د په هغۀ صورت كې چـې       شوې،  

وروسته د ترالسه كولوغوتنلیک له 
ورو په تر کې واب ور نه        ۱۰

کي، یا د غوتنلیک د رسېدو له       
،ورو په تر کې    ۳۰نېې خه د  

از وی درخواست صورت گرفتـه،      
روز بعـــد از ١٠الل ـدرخـــ

بـه تاریخ دریافـت درخواسـت      
مـدت دهـد ودر    پاسخ مـی  آن  
ــاریخ ٣٠ ــد از تــ روز بعــ

ــا  ــت، ب ــردردریاف ــت نظ داش
راه حل قناعـت بخـش      رسیدن به   

.شوددوجانبه، وارد مشوره می
دیوان حکمیتایجاد

: ۀ چهل ودومماد
ــی-١ ــه  طرف ــقک ــاده طب م

، می  درخواست مشوره می نماید   ٤١
تواند درخواست کتبی را برای طرف 

دیـوان   دیگر جهت ایجـاد یـک     
نمایـد   ،حکمیت مطابق این مـاده    

: مشروط براینکه
که از آن درخواسـت     طرفی-الف

در کـه   در صورتی صورت گرفته،   
روز بعـد از دریافـت       ١٠اللـخ

ــا  ــد، ی درخواســت پاســخ نده
ــ ــاریخ ٣٠الل ـدر خ روز از ت

ۀ دریافت درخواستی مطـابق مـاد     
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مادې مطابق همداسې د يولوېتمې 
.مشوره ونه کي

داسې مشورې ونـشي    يوه  یا   -ب
کای، چې د مشورې د غوتنلیک      

له نېې خه وروسته     ترالسه كولو د  
ورو په تر کې شخه حل       ۶۰د  

.نكي
د  د يـوۀ ديـوان    د حکمیت    -۲

د  دېتاْسیس لپـاره غوـتنلیک      
بیرونو تشخیص  د تد په اه   موضوع  

 ،او د شکایت واقعي اوحقوقي بنس
.راونغايته اشاره

تشکیلديواند حکمیت 
: لوردېرشمه ماده

هـر یـو د      له اخونوخـه  -۱
له نېـې    ترالسه كولو غوتنلیک د   

ورو په تـر۳۰     خه وروسته د  
د د يـوۀ ديـوان  کې د حکمیـت     

رامنته کولو لپاره، یو حکم اکي      
د هېواد یـو     ۀچې کېدای شي د هغ    

ه        ىووي او د ثالث حکم په تو
د خدمت لپاره تر دریو نوماندو پورې 

وارد همچـو مـشوره      چهل ويكم 
.نشود

ــا -ب ــینی ــشورهچن ــا م ه
ـ       ٦٠اللـنتواند نـزاع را در خ

ــت   ــاریخ دریاف ــد از ت روز بع
درخواســـت مـــشوره حـــل 

.نماید
ــرای تأســیس -۲ درخواســت ب

یک دیوان حکمیت در برگیرنـده      
تشخیص تدابیر در مورد موضـوع      

ـ       قی وواشاره  بر مبنای واقعی وحق
. شکایت باشد

تشکیل دیوان حکمیت
: ۀ چهل وسومماد
٣٠ر خالل   هریکی از طرفین د   -١

ــت   ــاریخ دریاف ــد از ت روز بع
درخواست برای ایجاد یک دیـوان      
حکمیـــت، یـــک حکـــم را 

نماید کـه مـی توانـد       تعیین می 
ــد    ــشور وی باش ــهروند ک ش
وتا سه نـامزد را بـرای خـدمت         
ــث   ــم ثالـ ــث حکـ منحیـ
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،یس وي ئر د ديوان چې دحکمیت   
له د   دېثالث حکم   . واندیز وکي 

یهېواد وۀ یوېهوخه اخون
نه وي او د هغه د اوسېدو معمـول         

خه په هې يـوۀ      ای له اخونو  
له اخونـو  نه دې   هېوادکې وي او    

په واسـطه   خه د هې يوۀ هېواد      
په نه دې يې    استخدام شوی وي او     

نوموې شخې سره    له سطحه   ېه
.ويتعامل او برخورد کی

متعاقد اخونه د غوتنلیک د     -۲
د وروسته   له نېې خه   ترالسه كولو 

د ورو په تر کې د حکمیت       ۴۵
لپاره یو ثالـث     د جوولو د   ديوان
کې چې  صورت   ۀپه هغ . اكيحکم  

اخونه د ثالث حکم د اکلو په اه        
موافقې ته  ونه رسېي، اخونه لـه        

خه چـې ددې    نو  هغو دوو حکمو  
مطابق اکل شوي فقرې ) ۱(د مادې 

دي غوتنه کوي و یو ثالث حکم       
ورو پـه    ۱۰که چېرې د    . واکي

ونشي کای   ناتر کې دواه حکم   
یو ثالث حکم واکي، اخونه مشوره  

ــت   ــوان حکمی ــیس دی ــه رئ ک
حکم ثالـث   . باشد، پیشنهاد نماید  

شهروند کشور هیچ یکی از طرفین      
شد و نه محل اقامت معمول وی       بان

کشور هـیچ یکـی از طـرفین       در
باشد ونـه توسـط هـیچ یکـی         
از طرفین اسـتخدام شـده باشـد        
و نه با نـزاع مـذکور در هـیچ          

وبرخـورد کـرده     سطحی تعامـل  
.باشد

یـک حکـم     طرفین متعاقـد   -٢
ـ  ــث را در خـ روز ۴۵اللـثال

بعد از تاریخ دریافت درخواسـت      
می حکمیت تعیین   برای ایجاد دیوان    

که طرفین نتوانند   در صورتی . نمایند
حکم ثالث به موافقه     تعییندرمورد  

دو حکم  که    هر   برسند، طرفین  از     
این ماده تعیین شده    ) ١(مطابق فقره 

نمایند تایک حکم میاند درخواست
هرگاه هردو  . دنثالث را تعیین نمای   

روز یک   ١٠حکم نتوانند در خالل     
ن نماینــد، حکــم ثالــث را تعیــی

تـا   می نماینـد  طرفین باهم مشوره    
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و په ه د حکمیـت      ي  وسره ک 
ورو خـه د     ۳۰لپاره له    دديوان

مودې په تر کې یو ثالـث        ېزیات
که چېرې اخونـه د     . حکم واکي 

ثالث حکم په اکلوکې موافقې ته ونه 
په خه د هريوۀ    رسېي، له اخونو    

واسطه دوه نومونه له غیر اتبـاع او        
غیر مقیمو اشخاصوخه وانـدیز     

و لـه لـور    ثالث حکم به  . كېي
د پچـې    واندیز شوو نومونوخه  

.كېياچونې له الرې اکل 
حکم یـا  اكل شوىکه چېرې    -۳
یس ددې مادې مطـابق اسـتعفاْ       ئر

ورکي یا ونشي کای کار وکي،      
یس په عـین    ئای ناستی حکم یا ر    

یس په  ئد اصلي حکم یا ر     سرهشکل  
، اکل کېي   كېيکلوکې تجویز   ا
کونو ای ناستی، له هغو ولو وا     او

او دندو خه چې اصـلي حکـم        
. دىبرخمن لې درلود

جوېـدو د   دديواند حکمیت   -۴
، چې ثالث حکم    دهنېه هماغه نېه    

.اکل کېي

یک حکم ثالث را بـرای      مشترکاً
دیوان حکمیت در خالل مدت بیشتر 

ــد ٣٠از  ــین نماینـ . روز تعیـ
هرگاه طرفین در تعیین یک حکـم       
ثالث به موافقه نرسـند دونـام از        
اشخاص غیر اتبـاع وغیـر مقـیم        
توسط هریکی از طرفین پیـشنهاد      

ــی ــرددم ــث . گ ــم ثال از حک
طریق قرعه کـشی از چهـار نـام         
پیـــشنهاد شـــده، انتخـــاب 

.شودمی
تعیین شده هرگاه حکم یا رئیس  -٣

تواندیا ن هد  این ماده استعفاء د   طبق  
جانشین یا رئیس    کار نماید، حکم  

در تعیین حکم اصلی یا به عین شکل
تعیینده،ـردیـگویزـتجرئیس

تمـام   جانـشین از  ، و گـردد می
حکـم  کـه  وظایفصالحیت ها و    

برخــوردارداشــتاصــلی
.می باشد

تاریخ ایجاد دیوان حکمیـت      -٤
کـه حکـم    می باشد همان تاریخی   

.ثالث تعیین می گردد
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دندېد ديواند حکمیت 
: لورلوېتمه ماده

دنـده   د يوۀ ديوان  د حکمیت   -۱
دا ده چې له هغې شخې خه چې        

، د قـضیې د     دهد هغه په واندې     
د د اجراْ  ېپلنې او د هغ   حقایقو د   

سره يې د موافقه لیک لدېاو ياوت
په شمول هدفمنده ارزونـه      مطابق

.او تصميم ونيسيترسره کي
، له اخونو سره    ديوانحکمیت   -۲

درجماده کې له ۴۱په مشورې او په 
، د اخونو د    جالشوو مسایلوخه   

هخپلپه اهاورېدو او پلنو دحقوقو  
.تنظیمويکاري کنالره،

اقداماتدديواند حکمیت 
: پنه لوېتمه ماده

د کنالرې ېد خپلديواند حکمیت 
شخو د حل او فصل په هكلـه د         
ــازمان  ــوالې ســوادر د س ني

)WTO(       د مقرراتو له پام كې نيولو
.مشخصويسره

د اقداماتو تعلیق او لغو

وظایف دیوان حکمیت
:  چهل وچهارمۀماد
دیـوان حکمیـت    یک   ۀوظیف-١

ارزیابی هدفمنـد را      که یک  اینست
که در پیشگاه آن قـرار       از منازعه 

حقـائق  از ررسـی بشموله  بدارد،
ومطابقـت آن    اجراء یتقضیه وقابل 

داده وتصمیم موافقتنامه انجام با این 
.اتخاذ نماید

دیوان حکمیت، در مشوره بـا      -٢
ۀماد مندرج مسائلطرفین وجدا از    

خویش  کاری طرز العمل  چهل ويكم 
بررسـی  استماع و  هرا در رابطه ب   
. نمایدمیتنظیم ،حقوق طرفین

کمیتاقدامات دیوان ح
: چهل وپنجمۀماد

حکمیت طرز العمـل هـای        دیوان
خــویش را بــا در نظــر داشــت 

سازمان تجـارت جهـانی     مقررات
)WTO( حــل وفــصل در مــورد

.نمایدمیمشخصمنازعات،
اقدماتتعلیق ولغو
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: شپلوېتمه ماده
ددې موافقه  اخونه کوالی شي     -١
د ديوان لـه    ک مطابق د حکمیت     لی

د اقــداماتو د لېدو دمخــهتــشکی
تشخيص په منظور، د حكميـت د       
ديوان رئيس ته د ې خبرتيا پـه        

په هر وخت کې موافقې وركولو سره 
.ته ورسېي

مخکې لدې چې د حکمیـت       -۲
خپل تصمیم ونیـسي،کوالی     ديوان

کې هر پاو په  شي د خپلو اقداماتو     
هي چې شخاخونو ته واندیز وک 

.په دوستانه ول حل او فصل کي
تطبیق

: اووه لوېتمه ماده
ـ   دديواند حکمیت   -۱ د  ېد رای

، دې سـره  ترالسه كولـو  اعالم په   
 خونه شخابق حل او   د هغه مط   ها

دديـوان فصل کي او د حکمیت      
ستوورهپرېکهد.

۲-   ته د    ،حکمیت خپل رپو هغه
موضوع د احالې له نېـې خـه        

: ۀ چهل وششمماد
ــل طــرفین مــی تواننــد -١ قب

ــشکیل  ــت  از ت ــوان حکمی دی
ـ  ق این موافقتنامه  مطاب ـ ه  ب ور منظ

، در هر زمان بـا     تشخیص اقدامات 
رئـیس  دادن اطالعیۀ مشترک بـه    
ــ ــت، ب ــوان حکمی ــق ه دی تواف

.رسند
قبل از آنکه دیـوان حکمیـت     -٢

تصمیم خویش را اتخاذ نماید، مـی       
خویشتواند در هرمرحلۀ از اقدامات

را به طرفین پیشنهاد نماید که منازعه 
. نمایندطور دوستانه حل وفصل 

تطبیق
: هل وهفتمۀ چماد
ــالم رأی  -١ ــت اع ــا دریاف ب

طرفین منازعـه را    دیوان حکمیت، 
مطابق آن حل وفـصل نماینـد و       

دیـوان حکمیـت نهـایی       ۀفیصل
.می باشد

ــت گــزارش خــویش -٢ حکمی
روز بعــد ٣٠الل ـرا در خــ
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ورو په تـر کـې      ۳۰سته د   ورو
که چېرې د .يكواخونو ته واندې 

فکر وکي چـې د      ديوانحکمیت  
زماني چوکا کې    غۀهغه رپو پد  

کوالی  يئتنه  برابرېي، نوموی ه    
  ن ول    داليلنې  ېدشي د په لیکلې

رپو کي اوخپل ورخبرته واخون
د موضوع د احالې له نېې خـه        

کـې   ورو په تر   ۴۵وروسته د   
.واندې کياخونوته 
لتونه

: اته لوېتمه ماده
د هغۀ حكـم    هر یو    له اخونوخه 

او  ديياکلیې حکم    هچې لتون 
و او مـصارف    حقوقي لتون  خپلو

یس ئرديوان دد حکمیت د . وركوي
اجراآتو په پرمخ بيولـو    د   ۀاو د هغ  

لـتونه د دواو     اوند پورې نور 
انه توـه   اخونو له خوا په مساوی    

.ورکول کېي
تـه   فوکل پاین او سـندونو    

رسيدي

طرفین باز تاریخ احاله موضوع به آن 
هرگـاه دیـوان    . نمایـد میه  يارا

ویش  حکمیت فکر نماید که گزار    
شدهدر این چهار چو ب زمانی تهیه        

نمی تواند، هیأت مذکور می توانـد   
طـورکتبی بـرای     تأخیر را  دالیل

طرفین اطالع داده وگزارش خویش     
ــ ــد از ٤٥اللـرا در خ روز بع

ــ ــاریخ احال ــرای ۀت ــوع ب موض
.ه نمایدياراطرفین 

مصارف
:چهل وهشتمۀماد

ــرفین  ــی از ط ــههریک هزین
بـا  یـین نمـوده   را که تع  میحک

خـویش  حقـوقی   هزینه  و مصارف
رئـیس دیـوان     هزینه. می پردازد 

مصارف مربوط به   حکمیت و سایر  
توسط هـردو    آن،پیشبرد اجراآت 

طرف طـور مـساویانه پرداختـه       
.شودمی

ــیدگی   ــت ورس ــل پاین فوک
به اسناد
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: نهه لوېتمه ماده
متعاقد اخونه ددې برخې لپاره یـو       

هـر ول   . فوکل پاینـ ـاکي    
يغوتنلیک، اعالمیه، لیکلې تسلیم   

یا پدې برخه کې اوند اخ تـه د         
خو د حل او فصل په کـنالرې        ش

د اکـل    ،نور اوند سندونه   پورې
کل پاین له الرې صورت     فو يشو

.مومي
دوولسم فصل

ي حکمونهنوروست
تعدیالت

: پنوسمه ماده
دغه موافقه لیک د متعاقدو اخونو      
په موافقې سره کېدای شي تعـدیل       

داسې تعدیالت د حقـوقي او      . شي
قانوني کنالرو مطابق د اخونو له      
خوا تصویبېي او په موافقه شـوې       

. نېه نافذېي
اغېزېوهدد اوندو معا

: یوپنوسمه ماده

:ۀ چهل ونهمماد
یک فوکل پاینـت را      طرفین متعاقد 

. نماینـد  می برای این بخش تعیین   
، تسلیمی اطالعیههرنوع درخواست،

تحریری یا سایر اسناد مربوط بـه        
طرز العمل حل وفـصل منازعـات       
در این بخش به طرف مربوطـه از        

صورت طریق فوکل پاینت تعیین شده 
.گیردمی

فصل دوازدهم
احکام نهایی

تعدیالت
: پنجاهممادۀ 

این موافقتنامه می تواند بـا توافـق         
چنـین . عاقد تعدیل گردد  طرفین مت 

طـرز   طبق تعدیالت ازسوی طرفین  
ـ        ه العمل های حقوقی و قـانونی ب

رسد، وبتاریخ توافق شده می تصویب 
.گرددمینافذ 
ذیربطمعاهدات تأثیر
:ۀ پنجاه ويكمماد
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له كې درج شوو    دې موافقه لیک    په  
متعاقـدو  لـه   ،  ه یو ېمادوخه ه 

حقـوق او   خه د هې يوۀ      اخونو
معاهدو او   ووجایب چې له  موجود    

بــین المللــي کنوانــسیونونوخه 
ومتعاقد اخ د هغ    اوپېداشوي وي،   

.يوغیتوب ولري، نه اغېزمن
وسـایطو  د ثالث هېواد پر نقلیه      

ادو نه  مود)APTTA(باندې د   
تطبیقېدل

: دوه پنوسمه ماده
په ثالث هېوادکې پر ثبت او راجستر 

نقلیه وسـایطو   د جادې پرمخ    شوو  
لهباندې ددې موافقه لیک مواد چې       

له جادې خـه    خه د يوۀ    اخونو  
ه اخلي یا د بل اخ په قلمروکې        

د مالونو پـه    خه د يوۀ    له اخونو   
راْ و نه دي، وخت وي، د اجانتقال ب

لـه متعاقـدو     خوداچې ثالث هېواد  
حمل او دپرمخ اخونو سره،د جادې 

.نقل یو موافقه لیک عقد کی وي
عمومي استثناْات

هیچ یکی از مـواد منـدرج ایـن         
یکی از  وجایب  موافقتنامه، حقوق  و   

طرفین متعاقـد را کـه ناشـی از          
وکنوانسیون هـای بـین      معاهدات

طرف متعاقد  والمللی موجوده باشد  
عضویت آنرا داشته باشد، متأثر نمی      

.سازد
)APTTA(مـواد    عدم تطبیق 

ـ  باالی وسایط  کـشور   ۀنقلی
ثالث
: پنجاه ودومۀماد

ــه ــن موافقتنام ــواد ای ــاالی م ب
ـ   روی جـاده ثبـت      ۀوسایط نقلی

وراجستر شده در کشور ثالث که از 
ـ     جاده یکـی   تفاده از طـرفین اس

وال ـام می نماید  یا مشغول انتقال     
یگر یکی از طرفین در قلمرو طرف د    

باشد، قابل اجـراء نمـی باشـد،       
ـ     ۀمگراینکه کشور ثالث موافقتنام

طرفینحمل ونقل  روی جاده  را با         
.عقد نموده باشدمتعاقد،

استثناات عمومی
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: دري پنوسمه ماده
ــوي، ددې -۱ ــه ا ورک اخون

ـ        ول  ېموافقه لیـک مطـابق ه
:تدبیرونه نه نیول کېي چې

.عامه اخالق-۱
ارویو او نباتـاتو    د انسانانو، -۲

.ژوند
.ملي نجينې-۳
.د قلمرو امنیت-۴
پـرمخ  وهغداو نورې ې چې  -۵

لهموافقه شوې،   توه  دوه اخیز   په  
خطرسره مخامخ کي یا یې تخریب      

.کي
دیارلسم فصل

د موافقه لیک نافذېدل
د موافقه لیک تصیبول

:لورپنوسمه ماده
ـ        -۱ ۀدغه موافقـه لیـک، د هغ

تعدیالت او ولې ضمیمې     يراتلونک
او پروتوکولونه د اخونو دولتونو د      

او د  يتـصویب تـابع د     هالمه هم
.تبادله کېيتصویب یا منلو سندونه 

:  پنجاه وسومۀماد
هـیچ  نان می دهند  ياطم طرفین-١

نامـه  تایـن موافق طبقنوع تدابیری   
:اتخاذ نمی گردد که

.اخالق عامه-۱
، حیوانـات   هـا  زندگی انسان  -۲

.ونباتات
.گنجنیه های ملی-۳
.امنیت قلمرو-۴
کـه طـور    و سایر منـافع را       -۵

، بـه   دوجانبه روی آن توافق شـده     
مواجه سـازد یـا تخریـب       خطر
.نماید

فصل سیزدهم
هانفاذ موافقتنام

تصویب موافقتنامه
: مپنجاه وچهارمادۀ

آینده  و این موافقتنامه، تعدیالت- ١
م ضمائم وپروتوکول های آن تابعتما

تصویب همزمان دولت های طرفین     
بوده و اسناد تصویب یا قبولی  در       

.گرددتبادله  میکابل واسالم آباد 
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موافقه لیک کې دتصویب    دغه   -۲
له نېې خه    ترالسه كولو سندونو د 
.ېينافذپه يو دېرشمه ور وروسته 

دغه موافقه لیـک د هغـه د         -۳
ه د پنوکلونو   نافذېدو له نېې خ   

.لريمودې لپاره اعتبار 
دغه موافقه لیک پخپله د یوې       -۴

هغو  لهبلې پنه کلنې دورې لپاره،      
اتو سره د موافقې په شرط چې       تغییر

، نوی صورت موندلى ويو يې هغ پر
خه د   اخونو لهکېي، خوداچې   

مـادې  ) ۵۶(له خوا، د الندې      يوۀ
.مطابق، فسخ شي

نافذېـدو   ددې موافقه لیک په    -۵
ــي  ــستان د ترانزیت ــره، د افغان س

ATTA(موافقه لیـک     سودار

ول ضمایم، ملغي ۀاو د هغ) ۱۹۶۵
.کېي

د موافقه لیک تعلیق
: پنه پنوسمه ماده

فق دي، ـو ددې     اخونه موا  -۱
متقابلوو پـه   موافقه لیک مواد د   

مروز سی ویکدراین موافقتنامه -٢
اسناد تصویب   از تاریخ دریافت   بعد

.نافذ می گردد
این موافقتنامه بـرای مـدت      -٣

اعتبـار   آن ازتاریخ انفاذ  پنج سال 
.دارد

این موافقتنامه خودبخود برای     -٤
، مشروط ه دیگریک دوره   پنج سال

که روی آن    یبه توافق روی تغییرات   
تجدیـد مـی    گرفته باشد صورت  

مگر اینکه توسط یکـی از       ،گردد
ذیـل،  ) ٥٦(ادۀ  طرفین ، مطابق م   

.دفسخ گرد
انفــاذ ایــن موافقتنامــه، بــا-٥

ــ ــیۀموافقتنام ــارت ترانزیت تج
ــستان  ) ATTA١٩٦٥( افغانــ

ــمائم آن  ــام ض ،  ملغــی وتم
.گرددمی

تعلیق موافقتنامه
: ۀ پنجاه وپنجمماد
ــا  -١ ــد ت ــق ان ــرفین، مواف ط

مواد این موافقتنامه را با روحیه منافع 
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روحیې او همکار سـره، تطبیـق       
.کي

هر یو کـوالی     له اخونوخه -۲
شي ددې موافقه لیک د موادو تطبیق 

یوازې په فـوق العـاده یـا    مؤقتاً،  
اضطراري حاالتوکې چـې عامـه      

نظم او ملـي امنیـت      روغتیا، عامه 
تعلیق حالـت تـه    اغېزمن کي، د  

.راولي
، بل اخ له داسـې      متعاقد اخ  -۳

هرـه ژر  چـې   دمخه  تعلیق خه   
اوضاع عادي حالت ته په رارېدو   

.يو، خبر ورکسره پای ته رسېي
د موافقه لیک لغوکېدل

: شپپنوسمه ماده
دغه موافقه لیک کېدای شي له       -۱

لـه خـوا د   خه د هر يوۀ اخونو
وانـدې کولـو     ددالیلو   هوجؤم

  ـې   دد هغه د نافذېدو     پربنسنې
تېرېدو وروسته،  له  کال  ه  خه له یو  

يلیکلد  عنواني   پهد بل متعاقد اخ     
.شيت په واسطه، لغویاددا

ـ   ــاری، تطبیـ ــل وهمک ق متقاب
.نمایند

هریکی از طرفین مـی توانـد       -٢
تطبیق مواد این موافقتنامه را مؤقتاً ،       
صرف در حـاالت فـوق العـاده        
یا اضطراری کـه صـحت عامـه،     

ــت ــه و امنی ــم عام ــی را نظ مل
متأثر سـازد، بـه حالـت تعلیـق         

.ددرآور
طرف متعاقد ، طرف دیگـر را       -٣

تعلیق که با برگـشت      چنیناز   قبل
به حالت عادی اوضاعهرچه زود تر

.خاتمه می یابد، اطالع می دهد
لغو موافقتنامه

:پنجاه وششممادۀ
این موافقتنامـه مـی توانـد        -١

ــاس ارا  ــه اس ــب ــل ي ه دالی
موجـــه از ســـوی هریکـــی 
از طرفین ، بعد از گذشت یکسال از 

یاد داشـت    ۀ، ذریع تاریخ انفاذ آن  
کتبی عنوانی طرف متعاقد دیگـر،       

.لغو گردد
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له  خبرتيا، د   د موافقه لیک لغو    -۲
صادرېدوخه شپ میاشتې وروسته،    

.نافذېي
پروتوکولونه

: اووه پنوسمه ماده
پدې موافقه لیک کې مشارالیه      -۱

پروتوکولونه، ددې موافقه لیـک د      
.يالینفک دجزء 

دفقه لیک او د هغـه       اددې مو  -۲
وروسته،که  له السليك  پروتوکولونو

يا موجـودو   فقه لیک   چېرې په موا  
ته  وکې اضافي تعدیالت  پروتوكولونو  

اتیا وي یا اضافي پروتوکولونه الزم      
مذاکرې اجراْ او ددې     ووي، د هغ  

ـ       ۀ لـه  موافقه لیـک تطبیـق د هغ
په اوسـن   ود هغ سره  وپروتوکولون

.نه اغيزمنويسره، بې
اخونه کوالی شي د افغانستان      -۳
پاکستان د ترانزیتي سودار د     -

ــه الرې     ــ ادارې ل ــم غ ه
)APTTCA (ــور پر ــه ون توکولون

.عالوه کيوردې، موافقه لیکپر

لغو موافقتنامـه، شـش مـاه        -٢
بعـد از صــدور اطالعیــه، نافــذ  

.گرددمی
پروتوکول ها

: پنجاه وهفتممادۀ
های مشار الیه دراین  پروتوکول -١

، جـزء الینفـک ایـن       موافقتنامه
.میرودشماره موافقتنامه ب

بعد از امضای این موافقتنامـه      -٢
وپروتوکول های آن، هرگاه تعدیالت 

نامه یا پروتوکـول    اضافی در موافقت  
های موجود ضـرورت باشـد یـا        

افی الزم باشـد،    پروتوکول های اض  
وتطبیـق ایـن     مذاکرات آن اجراء  

ــول   ــا پروتوک ــه را ب موافقتنام
نمی های آن بشکل فعلی اش، متأثر       

.سازد
توانند پروتوکـول   ، می طرفین-٣

این موافقتنامـه، از     را به  دیگرهای  
آهنگی تجــارت طریــق اداره همــ

ــستانتران ــی افغان ــستان-زیت پاک
)APTTCA(عالوه نمایند ،.
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د اعتبار و متن
: اته پنوسمه ماده

اصلي نسخو و لیک په دودغه موافقه
په دري اوانلیسي ژبوکې دالسلیک 

د اختالف پـه    . يشو واندې لپاره
ت کې انلیسي متن ته ترجیح      صور

.کېيورکول
مراتبو په تاْیید سره، الندې     د پورته   

یاد شوي السلیک کوونکي، د خپلو      
اوندو دولتونو له خوا د واک لیک       
په لرلوسره، دغـه موافقـه لیـک        

.السلیک کوي
د  ۲۰۱۰نېه د    ۶د لم    ۱۳۸۹د  

ـاركې   پهد كابل    نېه۲۸اكتوبر  
.السلیک شو
اسالمي جمهوریت د   د  د افغانستان   

.دولت له اخه
كتر انورالحق احدى د    جاللتمآب دا 

. سودار او صنايعو وزير
او د پاكستان د اسالمي جمهـوري       
دولت له اخه جاللتمآب مخـدوم      

.امين فهيم د سودار  وزير

متن قابل اعتبار
: پنجاه وهشتممادۀ 

ــن  ــسخۀ ای ــه در دو ن موافقتنام
ــای دری   ــان ه ــه زب ــلی ب اص

ـ و انگلیسی بـرای امـضاء ار       ه اي
اختالف به متن   درصورت   .گردیده

.شودانگلیسی ترجیح داده می
ید مراتب باال، امضاء کننـده      يبه تاْ 

الذکر، با داشتن صالحیت    گان آتی   
نامه از طرف دولت های مربوطـۀ       

را امضاء می    یش، موافقتنامه هذا  خو
.نمایند

١٣٨٩/٢٨عقـرب  ٦تـاریخ   ه  ب
امضاء شهر کابل در ٢٠١٠اکتوبر

.شد
از  جانب  دولت جمهوری اسالمی       

.افغانستان
رالحق احـدی   انوجاللتمآب داکتر   

.وزیر تجارت وصنایع
مهورى اسالمى و از جانب دولت ج

فهیم خدوم امین جاللتمآب مپاكستان
.وزیر تجارت
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ضمیمه- ١
د بین المللي ترانزیتي حمل او 

نقل دهلېزونه
خروجي بندرونه/ او دخولي 

ضمیمې محتويلومد 
: لوم ماده

تان د ترانزیتي ان ـ پاکس د افغانست
رــودا ــک  س ــه لی د موافق

)APTTCA۲۰۱۰ (  مادې له   ۴د
له هغۀ سره   مخې، چې دغه ضمیمه     

خه الینفک   جزله ۀاو د هغ   ملحق
موافقه وکل و   واخونحسابېي،  

نـو پـه سـرحدي      ود خپلو قلمرو  
بین المللي ترانزیت د حمل دنقطوکې 

خروجـي  / او نقل الرې او دخولي      
و هغه آسانتیاوې چې بندرونه واکي ا

فصل کې له داسـې تېرېـدو        ۲په  
راتېرېدو خه د ې اخیستنې په اه 

.کيې شوي، برابرېمشخص
د ترانزیتي حمل او نقل دهلېزونه

: دوه یمه ماده

١- ۀضمیم
دهلیز های حمل ونقل 

بین المللیترانزیتی
خروجی/ وبنادر دخولی 

اولمحتوی ضمیمه
: ۀ اولماد

موافقتنامه تجارت ٤به تأسی از ماده 
پاکــستان-ترانزیتــی افغانــستان

)APTTCAکه این ضمیمه ) ٢٠١٠
حق وجـزء الینفـک آن      به آن مل  
ــسا ــرفین  بح ــد، ط ــی آی ب م

مسیر های حمـل     توافق نمودند تا  
ــل ترا ــی ونق ــین الملل ــت ب نزی

ــولی  ــادر دخ ــی را خرو/وبن ج
نقاط سرحدی  قلمـرو هـای        در

خویش تعیین وتسهیالت را کـه در       
استفاده ازهمچو در رابطه به٢فصل 

گردیده، فراهم عبور ومرور مشخص
.سازند

ونقل ترانزیتیدهلیز های حمل 
: دومۀماد
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نقـل دهلېزونـه    دترانزیتي حمل او  
عبارت دي د متعاقدو اخونو پـه       

کې له اکل شوو الروخه نوولمروق
و په شمول،د بل    هېوادون وچې دثالث 

اتنزیتـي تېرېـدو    ترمتعاقد اخ د  
راتېرېدو لپـاره دـې اخیـستنې      

يور.
لومی فصل

د ترانزیتي حمل او نقل د 
دهلېزونو اکل
ــل او ــي حم ــل د ترانزیت د نق

اکلدهلېزونو 
: مه مادهېيدر

      ،لـدپاكستان له الرې وسپنې دپ
جادو او هوايي رونو په واسطه او       

الرې د جادو سندونو     دافغانستان له 
اوهوايي رونو په واسطه د ترانزيتي 

متعاقـد   تېرېدو راتېرېدو په منظور،   
بندرونو، )بحري(سمندريلهاخونه،

يوبین المللي هوایي رونو او مکن
له دخولي او سرحدي تم ایونوکې، 

دهلیزهای حمل ونقـل ترانزیتـی      
تعیین شده از مسیر های   اند عبارت

کـه   طرفین متعاقد  در قلمرو های  
برای عبور ومرور ترانزیتی طـرف     

دیگر بشمول کشور هـای      متعاقد
ــت ــرار ثال ــورد  اســتفاده ق ، م

. گیردمی
فصل اول

تعیین دهلیز های حمل ونقل 
ترانزیتی

ــین د ــای تعیـ ــز هـ هلیـ
ترانزیتی

:   سومۀماد
عبور ومـرور ترانزیتـی      منظوره  ب

میدان ها و   ه  جادخط آهن،  ازطریق
از طریـق پاکـستان و       های هوائی 

میدان های  ودریاهاجاده، ازطریق
ــوائی ــستان، ه ــق افغان از طری

ــد  ــرفین متعاق ــط ــز ه ای دهلی
ذیل  حمل ونقل ترانزیتی بین المللی    

خروجی در بنادر را با بنادر دخولی و
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خروجي بندرونو سره دبين المللـي      
سوادريز حمـل اونقـل النـدې       

مرکي د شـوو  منل ددهلېزونو له 
مرکي ترانزیتي فترونو سره یوای د

په خاصه  کولو، او ترسرهدرژیمونو  
و کنالردسیستم  )TIR(تیرتوه د 

.اکيهغه وخت چې فعالې شي،لپاره
بندرونهخروجي/دخولي

بندرونهدخولي / خروجي
.په پاکستان

.له/ته ...ته/ کې له 
.ې پل او جادې له الرېد وسپن

/د قاسم بنـدر   / بندر راچد ک  -۱
يد اورـا  (آزاخیل  / پېور... 

.تورخم...)ترمینال
.../د قاسم بندر/  بندرد کراچ-۲

سپین  ...)ي ترمینال د اورا ( چمن
.بولدک

د جادې له الرې
ــدر دک-۱ ــ بن ــم / راچ دقاس

.تورخم.../بندر
د / د قاسم بندر   /د کراچ بندر   -۲

المللی میدان های هوایی بین ،بحری
، وایستگاه های سـرحدی زمینـی     

قبـول همراه با دفـاتر گمرکـی       
رژیـم هـای    شده بـرای انجـام    

طـرز   ، ومخصوصاً ترانزیتی گمرکی 
زمانی )TIR(العمل های سیستم تیر     

.عال شود، تعیین می نمایندـکه ف
.خروجی/ بنادر دخولی

دخولی/بنادر خروجی 
.در پاکستان

.از/ به ...به / از 
.طريق خط آهن و جادهاز 
/ ...قاسـم بنـدر / راچیکدربن-١

... )ریلنالـرمیـت(آزاخیل/پشاور
.تورخم

.../بندر قاسـم  / بندر کراچی -٢
سـپین  ...)نال ریـل  ـترمی(چمن

. بولدک
از طریق جاده

بنــدر / بنــدر کراچــی -١
.تورخم.../قاسم

بندر / بندر قاسم / بندر کراچی -٢
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.دکسپین بول/ چمن... وادر بندرد
د / د قاسم بندر  / د کراچ بندر   -۳

.*غالم خان...وادر بندر 
سوست .......................تورخم

.**واه...تورخم-۵
.**واه...چمن-۶
دغه الره له هغه وخته وروسته چې *

موافقه وشي، پرې په دوه اخیز ول 
.ېيفعال
موافقه وشوه چې پاکـستان د       **

ـ      ادراتو زمینـه   واې له الرې د ص
افغاني الر . افغانستان ته مساعدوي

اجازه لري په اکل شوو الروکې تر       
ـ     د . ولـري ىواې پورې الس رس

افغانستان مال التجاره یو په بله پسې      
هنـدي الریـوکې    په  په واه کې    

.تشېي
وسـپنې د  ته/ له. په افغانستان کې  

.له/ ته پل او جادې له الرې
ــان-۱ ــس (حیرت ــه ازبک تان ل

.سپین بولدک/ تورخم ..).....سره
ترکمنـستان   لـه (نوتورغ-۲

.سپین بولدک/ تورخم .. )..سره

.سپین بولدک/چمن ...گوادر
بندر / بندر قاسم   / بندر کراچی -٣

.*غالم خان... گوادر
.کاشغر/سوستتورخم-٤
.**واگه...تورخم-٥
. **واگه...چمن-٦
اين مسير بعداً زمانیکه طـور دو       *

آن توافق صورت گیرد    جانبه روی   
.فعال می گردد

توافق گردید که پاکستان زمینه     **
صادرات افغانستان را بـه هنـد از        

الری . طریق واگه مساعد می سازد    
اجازه دارند در مسیرهای (های افغان 

تعیین شده تا واگه دسترسی داشـته       
مال التجاره افغانـستان بـه     . باشند

شکل عقب به عقب در واگـه بـه         
.  هندی تخلیه می شودالری های 

در افغانستان از طریق خط آهـن و        
.از/به........ به/ازجاده 

/تورخم...)با ازبکستان(حیرتان-١
.سپین بولدک

...)با ترکمنـستان  ( تورغندی  -٢
.سپین بولدک/ تورخم

.کاشغر/ سوست ...تورخم-٤
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د جادې له الرې
ــانم  -۱ ــه(آیخ ــستان ل تاجک

/ سپین بولدک   / تورخم  .. )....سره
.*انخغالم 

تاجکـستان  له  (بندر   رخان  ېش -۲
غالم / سپین بولدک/ تورخم...)سره
.*خان

ــان ح-۳ ــه(یرت ــل ستان ازبک
/ سپین بولدک  / تورخم  . ......سره

.*غالم خان
...،له ترکمنستان سـره   (آقینه  -۴

.*غالم خان/سپین بولدک / تورخم 
۵-لــه ترکمنــستان (تورغنــ

/ سپین بولـدک    / تورخم   )...سره
.*غالم خان

... له ایران سـره   (اسالم قلعه    -۶
.*غالم خان/ تورخم/ سپین بولدک 

سـپین  ... رهله ایران س  (زرنج   -۷
.*غالم خان/ تورخم / بولدک 

د غالم خان الره له هغې وروسته        *
ترالسه پرې  موافقه   هچې دوه اخیز  

.شي، فعالېي

از طریق جاده
)  ..... کستانبا تاج ( خانمآی-١

/ ســـپین بولـــدک/ تـــورخم
.*غالم خان

...)کستانبا تاج (ن بندر شیرخا-٢
/ ســـپین بولـــدک/تـــورخم

.*غالم خان
).......... با ازبکستان( حیرتان - ٣

/ ســـپین بولـــدک/تـــورخم
.*غالم خان

...)بــا ترکمنــستان( آقینــه -٤
.*غالم خان/ سپین بولدک/تورخم

...)با ترکمنـستان  (تورغندی  -٥
/ ســـپین بولـــدک/تـــورخم

.*غالم خان
سپین  ...)با ایران (اسالم قلعه   -٦

.*غالم خان/ تورخم / بولدک
سـپین   ...)با ایـران  ( زرنج  -٧

.*غالم خان/ تورخم / بولدک
الم خان بعداز آنکه روی آن مسیرغ*

ـ     عال ـتوافق دوجانبه حاصل شود ف
.گرددمی
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د افغانستان الر
:لورمه ماده

د افغانستان الر کوالی شـي د       
ــستان  ــادراتي افغان ــي ص ترانزیت

، په اکل شوو الرو تر      التجاره مال
بندرونو ) يربح(وپاکستاني سمندریز

ـ    تر او د واې   قال ـبندر پورې انت
.کي

د افغانستان د حمل او نقل واحدونه       
اجازه لري و د پاکستاني حمل او       

تـرعين  په ېـر د      ونوواحددنقل  
کنالرو او شرایطو الندې له تسريعي 

پاکستان خه افغانستان ته مالونـه      
.انتقال کي

د ترانزیتي حمل اونقـل د الرو       
اکل

: مادهپنمه
د د پاکستان او افغانستان له الرې،     

ترانزیتي تېرېدو راتېرېدو په منظور،     
الندې بین المللي ترانزیتي    د  متعاقد  

ــه الرې   ــل  اخون ــل او نق حم
:اکي

الری های افغانستان
: چهارمۀماد

ــستان   ــای افغانــ الری هــ
راتی مال التجـاره صـاد     می توانند 

ــستان  ــی افغانـ در راترانزیتـ
مسیر های تعیین شده تا بنادر بحری       

ـ پاکستانی وبندر واگـه      قال ـانت
.دهند

افغانـستان   واحدهای حمل ونقـل   
تا مانند واحد های حمل دارنداجازه 

ونقل پاکستانی تحت عین طرزالعمل     
های تسریعی وشرایط از پاکستان به      

ـ  افغانستان به انتقـاالت    والـام
. بپردازند

تعیین مسیر های حمـل ونقـل       
ترانزیتی

:ۀ پنجمماد
عبور ومرور ترانزیتـی از      منظوره  ب

ن طریق پاکستان وافغانستان، طـرفی    
متعاقد مسیر هـای حمـل ونقـل        
ترانزیتی بین المللی ذیل را تعیین می       

:نمایند
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۱- ــدر/ کراچــ -د قاســم بن
فیصل  -ملتان   -سکر –حیدرآباد  

-راولپن -بهتیان   پن -آباد  
نال ترمیدد جمرو-پېور–زاخیل ا

.تورخم-
۲-حیدرآباد - قاسم بندر/ کراچ–

د  -د غازي خان دېره      -روتودیرو
-کوهـا    -اسماعیل خان دېره    

ــل  ــور–آزاخی ــرو-پې ددجم
.تورخم-ترمینال

۳-   خـضدار  -بېلـه  –کراچ-
.د چمن ترمینال-کوېه -کالت 

۴-حیدرآباد - قاسم بندر/ کراچ–
د  -د غازي خان دېره      -روتودیرو

سماعیل خان دېره ـ کوهـا ـ    ا
.*غالم خان... بنوـ میرام شاه 

ـ وادرـ پسني ـ اورمـرا ـ    ۵
ـ  کالت ـ کوېه  _خضدار لیاري 

.ـ د چمن ترمینال
-حوشاب   -تربت   -وادر  -۶

- سراب - بیسما -نا -پنجر 
.د چمن ترمینال-کوېه -کالت 

_اورمـرا  –پسني   -وادر   -۷

- حیدرآباد- بندر قاسم/ کراچی-١
پنـدی    -فیصل آباد  -ملتان -سکر

-ازاخیــل-راولپنــدی-تیــانبه
ــشاور ــ-پ ــرودـترمی -نال جم

. تورخم
ــی-٢ ــم / کراچ ــدر قاس -بن

دیره غازی   -روتودیرو -حیدرآباد
-عیل خـان  دیـره اسـما    -خان

ترمینال  -پشاور -ازاخیل -کوهات
.تورخم-جمرود

-خـضدار  -بیلـه  -کراچی  -٣
.ترمینال چمن-کویته-کالت

حیـدر   _بندر قاسم / کراچی-٤
- دیره غازی خان- روتودیرو-آباد

- بنو-کوهات-دیره اسماعیل خان
.*غالم خان.. میرام شاه

-اورمـرا  -پـسنی  -گوادر-٥
-کویته -تکال -خضدار -لیاری

.ترمینال چمن

-حوشـاب  -تربـت  -گوادر-٦
-سـراب  -بیسما -ناگ -پنجگر
.ترمینال چمن-کویته-کالت

-اورمـرا  -پـسنی  -گوادر-٧
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د  -روتـودیرو  –چ  کرا -لیاري  
-کوهـا –اسماعیل خان دېـره   

ـ   د -پېور -نال  ـجمـرود ترمی
.تورخم

–حوشاب   -تربت   -وادر   -۸
-خضدار –بیسما   -نا -پنجر

–د اسماعیل خان دېره      -روتودیرو
ور-کوهاد جمرود ترمینال -پې

.تورخم-
-اورمـرا    -پسني   -وادر   -۹

د  -روتـودیرو  –کراچ   -لیاري  
-کوهـا    -عیل خان دېره    اسما

.*غالم خان-میرام شاه -بنو
-حوشاب -تربت  -وادر   -۱۰

- خضدار–بیسما - نا -پنجر 
-د اسماعیل خان دېره      -روتودیرو

.*غالم خان-میرام شاه -بنو 
-حوشاب -تربت  -وادر   -۱۱

ــر  پنج- ــا ــالت -ن -ک
م غال -میرام شاه    -زاب   -کوېه  

.*خان
–د جمرو ترمینال -تورخم -۱۲

–) M- ۱موروې(پېور

-روتــودیرو-کراچــی-لیــاری
-کوهـات -دیره اسماعیل خـان   

ــشاور ــ-پ ــرودـترمی -نال جم
.تورخم

-حوشـاب  -تربـت  -گوادر-٨
-خضدار -بیسما -ناگ -پنجگر

-دیره اسماعیل خـان    -وتودیرور
-ترمینال جمرود  -پشاور -کوهات
.تورخم

-اورمـرا  -پـسنی  -گوادر-٩
دیره  -روتودیرو -کراچی -لیاری

میرام - بنو- کوهات- اسماعیل خان
.*غالم خان-شاه
-حوشـاب  -تربت -گوادر-١٠

-خضدار -بیسما -ناگ -پنجگر
-دیره اسماعیل خـان   -روتودیرو  

.*غالم خان-میرام شاه-بنو
-حوشـاب  -تربت -گوادر-١١

ــر ــاگ-پنجگ ــالت-ن -ک
ــه  ــاه-زاب-کویت ــرام ش -می
.*غالم خان

-ترمینال جمـرود   -تورخم-١٢
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راولپن/روې(اسالم آبادمو
۲ -M (–الهور -

.**واه
چیالس - سوست–خانجراب -۱۳

- پېور - حسن ابدال - مانسهره -
.تورخم-د جمرود ترمینال

چې  هغه وخت وروسته   دغه الره  *
، پـرې  موافقه وشـي   هدوه اخیز 

.ېيفعال
قه وشوه چې پاکـستان د      مواف **

افغانـستان  د رې هند ته  واې له ال  
د افغانستان  . ويصادراتو زمينه برابر  

الر اجازه لري په اکـل شـوو        
ـ       يالروکې تر واې پورې الس رس

د افغانستان مال التجاره یو     . ولري
هنـدي  په  په بله پسې په واه کې       

.الریوکې تشېي
:په افغانستان کې

-پلخمري   -کابل   -خم  تور -۱
).له تاجکستان سره( آیخانم

د - پلخمري -کابل -تورخم -۲
).له تاجکستان سره( شیرخان بندر 

/ راولپندی-)M-1موتروی (پشاور
-)M-2مـوتروی  (اسـالم آبـاد  

.**واگه-رالهو
ــانجراب-۱۳ ــت-خ -سوس

-حسن ابـدال -مانسهره -چیالس
.تورخم-ترمینال جمرود-پشاور

زمانیکـه طـور     زااین مسیر بعد  *
دوجانبه روی آن توافق صورت گیرد 

.گرددمیفعال 
که پاکستان زمینه   توافق گردید  **
رات افغانستان را بـه هنـد از        صاد

الری . طریق واگه مساعد می سازد    
های افغانستان اجازه دارند در مسیر 
های تعیین شده تا واگه دسترسـی       

ره افغانستان  جامال الت . داشته باشند 
واگه بـه    بشکل عقب به عقب در    
.گرددمیالری های هندی تخلیه 

:در افغانستان
-پلخمـری  -کابـل  -تورخم-١

.)کستانبا تاج( آیخانم 
ـ  -تورخم-٢ -پلخمـری  -لکاب

.)کستانبا تاج( شیرخان بندر 
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-پلخمري   -کابل   -تورخم   -۳
له ازبکـستان   (حیرتان   -نایب آباد   

).سره
-پلخمري   -کابل   -تورخم   -۴

له ترکمنستان  (آقینه   -مزارشریف  
). سره

-پلخمري   -کابل   -تورخم   -۵
ــریف  ــ -مزارش ــه (تورغن ل

).ترکمنستان سره
محمـود   -سـروبي  –تورخم   -۶

-پلخمري   -جبل السراج    -راقي
.*)له تاجکستان سره( آیخانم 

محمـود   -سـروبي    -تورخم  -۷
د –پلخمري -جبل السراج -راقي

.*)له تاجکستان سره( شیرخان بندر
محمود راقي -سروبي–تورخم -۸
نایب  -پلخمري   -جبل السراج -

.*)له ازبکستان سره(حیرتان -آباد 
محمـود   -سروبي   -تورخم   -۹

-پلخمري   -جبل السراج    -راقي  
له ترکمنستان  (آقینه   -مزارشریف  

.*)سره
محمود  -سروبي   -تورخم   -۱۰

-پلخمـری  -کابـل  -تورخم-٣
ــاد ــب آب ــان -نای ــا ( حیرت ب

.)ازبکستان
-پلخمـری    -بلکا -تورخم-٤

بـــا ( آقینـــه -مزارشـــریف
.)ترکمنستان

-پلخمـری  -کابـل  -تورخم-٥
ــریف ــدی -مزارش ــا ( تورغن ب

.)ترکمنستان
محمود راقی   -سروبی -تورخم-٦
آیخانم -پلخمری-لسراج  جبل ا  -
.*)کستانبا تاج( 
محمود راقی   -سروبی -تورخم-٧
شیرخان - پلخمری- ججبل السرا–

.*)نکستابا تاج( بندر 
محمود راقی   -سروبی -تورخم-٨
نایب  -پلخمری -جبل السراج    –

.*)با ازبکستان( حیرتان -آباد
محمود راقی   -سروبی -تورخم-٩
-پلخمـری    -ل الـسراج    بج –

بـــا ( آقینـــه -مزارشـــریف
.*)ترکمنستان

محمـود   -سروبی -تورخم-١٠
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–پلخمري   -جبل السراج    -راقي  
ــریف ــ -مزارش ــه ( تورغن ل

.*)سرهتركمنستان
پلخمري -ل کاب-غالم خان -۱۱

.*)له تاجکستان سره( آیخانم -
ــان -۱۲ ــالم خ ــل -غ –کاب

لـه  ( شیرخان بنـدر     د -پلخمري
.*)تاجکستان سره

ــان -۱۳ ــالم خ ــل -غ –کاب
له (حیرتان   -نایب آباد    -پلخمري

.*)ازبکستان سره
پلخمري -کابل -غالم خان -۱۴

له ترکمنستان (آقینه - مزارشریف -
.*)سره
پلخمري -کابل -غالم خان -۱۵

  لــه ( مزارشــریف ـ تورغنــ
.*)ترکمنستان سره

لخانه - اسکیتول-دوره پاس-۱۶
.*)له تاجکستان سره( اشکاشم -

-بروغیل پـاس     -دارکوت -۱۷
له تاجکـستان   (اشکاشم   -سرحد

.*)سره
-قنـدهار    -سپین بولدک    -۱۸

-پلخمری--ل السراجبج –راقی  
ــریف ــدی -مزارش ــا ( تورغن ب

.*)رکمنستانت
- پلخمری-کابل-غالم خان-١١

.*)کستانبا تاج( آیخانم 
ــان -١٢ ــالم خ ــ-غ -لکاب

بـا  ( شـیرخان بنـدر      -پلخمری
.*)کستانتاج
ــان -١٣ ــالم خ ــل-غ -کاب

با ( حیرتان   -نایب آباد  -پلخمری
.*)ازبکستان

پلخمری  -کابل -غالم خان   -١٤
ــریف- ــه -مزارش ــا ( آقین ب

.*)ترکمنستان
ــال-١٥ ــان غ ــل-م خ -کاب

تورغنـدی   -مزارشریف -پلخمری
.*)با ترکمنستان( 

ــاس-١٦ ــک-دوره پ -لوتیاس
.*)کستانبا تاج(-اشکاشم-گلخانه

-بروغیل پـاس   -دارکوت-١٧
ــرحد ــم-سـ ــا( اشکاشـ بـ

.*)کستانتاج
-قنـدهار  -سپین بولـدک  -١٨
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لـه  ( تورغن   -هرات   -دالرام  
).ترکمنستان سره

-قنـدهار    -ولدک  سپین ب  -۱۹
له ( اسالم قلعه    -هرات   -دالرام  

).ایران سره
-قنـدهار    -سپین بولدک    -۲۰

).له ایران سره( دالرام ـ زرنج 
-قنـدهار    -سپین بولدک    -۲۱

پلخمري  -کابل   -غزني   -قالت  
).له تاجکستان سره( آیخانم -

-قنـدهار –سپین بولـدک     -۲۲
- پلخمري -کابل -غزني -قالت
).له تاجکستان سره( ان بندر شیرخ

-قنـدهار    -سپین بولدک    -۲۳
- پلخمري-کابل -غزني -قالت 

له ازبکستان  ( حیرتان   -نایب آباد   
).سره
-قنـدهار    -سپین بولدک    -۲۴

پلخمري  -کابل   -غزني   -قالت  
ــریف - ــه -مزارش ــه ( آقین ل

).  ترکمنستان سره
-قنـدهار    -سپین بولدک    -۲۵

پلخمري ـ - کابل - غزني -قالت 

بـا  ( تورغنـدی    -هرات -دآلرام
.)ترکمنستان

-قنـدهار  -سپین بولـدک  -١٩
بـا  ( اسالم قلعه    -هرات -دآلرام
.)ایران
-قنـدهار  -سپین بولـدک  -٢٠

.)با ایران( زرنج -دالرام
-قنـدهار  -سپین بولـدک  -٢١

-پلخمـری  -کابل -نیغز -قالت
).کستانبا تاج(آیخانم

-قنـدهار  -سپین بولـدک  -٢٢
-پلخمـری  -ابلک -غزنی -قالت

).کستانبا تاج(شیرخان بندر
-هارقنـد  -سپین بولـدک  -٢٣

-پلخمـری  -کابل -غزنی -قالت
ــاد  ــب آب ــان-نای ــا (حیرت ب

).ازبکستان
-قنـدهار  -سپین بولـدک  -٢٤

-پلخمـری  -کابل -غزنی -قالت
ــریف ــه-مزارشـ ــا (آقینـ بـ

).ترکمنستان
-قنـدهار  -سپین بولـدک  -٢٥

-پلخمـری  -کابل -غزنی -قالت
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ــریف  ــ -مزارش ــه ( تورغن ل
).  ترکمنستان سره

چې پـه دوه     هغه وخت دغه الره    *
موافقـه وشـي،    پرې   اخیز ول   

.ېيفعال
دوه یم فصل

د ترانزیتي حمل او نقل لپاره 
د اکل شوو الرو

په اودوکې آسانتیاوې
ــادد ــې دج ــاره وترافیک لپ

آسانتیاوې
:شپمه ماده
هه کوي،که چېرې ممکناخونه موافق

وي، د جاده یي ترانزیت د تېرېدو را 
تېرېدو لپاره لکه رنه چـې ددې       

) ۱(فـصل  ) ۱(موافقه لیـک پـه    
ضمیمه کې مشخص شوي، په هغـه   
هېواد کې چې نوموې آسـانتیاوې     

د ې اخیستنې و رـي،       پكې
نرخونو مطابق د   معمولو   ته د اتباعو  

ا و   ترالسه شوو اجراآتو او تداركاتو    

بــا (تورغنــدی -مــزار شــریف
).ترکمنستان

طـور   کـه این مسیر بعدا زمانی   *
دوجانبه روی آن توافق صورت گیرد 

.گرددمیفعال 
دومفصل

تسهیالت در امتداد  مسیر 
های تعیین شده

برای حمل ونقل ترانزیتی
ــک   ــرای ترافی ــسهیالت ب ت

جاده
: ۀ ششمماد

ــد،   ــی نماین ــق م ــرفین تواف ط
هرگاه ممکـن باشـد، تـسهیالت      

ذیل را برای عبور ومرور ترانزیـت        
ــاده ــه ایج ــصل ، طوریک در ف

تنامــه ایــن موافق) ١(ضــمیمه)١(
مشخص شده ، درمقابل پرداخـت     

برای اجراآت وتـدارکات     مصارف
بـه   حاصله وعرضه خدمات مطابق   

اتبـاع  بـرای    معمـول نرخ های 
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د  د خدمتونو د واندې كولو لپاره     
لتونو د ورکـې پـه مقابـل        

:کې، الندې آسانتیاوې برابرې کي
د ترافیکي حادثې د پېېدو په       -۱

صورت کې لومنیو مرستو خدمتونه     
. او نورې مرستې

اېدو په  جد نقلیه وسایطو د وی     -۲
.صورت کې د ترمیمولو آسانتیاوې

د تیلو (لو د سون موادو د اخیست- ۳
.تم ایونه) انک

.پستي او مخابراتي دفترونه-۴
.د تشونې او بارونې آسانتیاوې-۵
ــاحې او -۶ ــو س ــه کول د زېرم

.ساختمانونه
د رستورانتونو او د الرې په      او-۷

من تم ایونوکې د هوساینې لپاره      
.آسانتیاوې

ــ د ــپنې دپل ــو دوس ترافیک
آسانتیاوې
:اوومه ماده
فقه کوي، کـه چېـرې      اخونه موا 

وي، د وسـپنې د پلـ د         هممکن

کشوریکه در آن تسهیالت مذکور     
گیرد ، فراهم مورد استفاده  قرار می

:سازند
خدمات کمک های اولیـه و      -١

رت وقوع سایر  مساعدت ها در صو
.حادثه ترافیکی

تسهیالت تـرمیم در صـورت      -٢
.خرابی وسایط نقلیه

ایستگاه های سوخت گیـری     -٣
.)تانک تیل(
.دفاتر پستی ومخابراتی-٤
.تسهیالت تخیله و بارگیری-٥
ســــاحات  تــــذخیر و-٦

.ساختمان ها
تــسهیالت رســتورانت هــا و-٧

بین راهـی بـرای       یوتوقفگاه ها 
.استراحت 

ــسه ــط ت ــک خ یالت ترافی
آهن
:  هفتمۀماد

ــد،  ــی نماین ــق م ــرفین تواف ط
هرگاه ممکـن باشـد، تـسهیالت      
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ــدو   ــدو راتېرې ــي تېرې اوترانزیت
) ۱(فصل) ۱( په   موافقه ليك ددې  

راکـې  (کـې د تبـادلې      ضميمه  
په اکل شوو تم ایونوکې     ) ورکې

تـه د   اتباعوپه هغه هېواد کې چـې       
نرخونو مطابق د ترالسه شوو معمولو 

اجراآتو او تداركاتو او خـدمتونو د   
د لـتونو د    واندې كولو لپاره    

ورکې په مقابـل کـې، النـدې        
:آسانتیاوې برابرې کي

ولو مد بارونې، تشونې او د مح      -۱
 ایونوکې چې ( بسته بند په کومو

.آسانتیاوې) ويهممکن
ــاحې او د-۲ ــو س ــه کول زېرم

.ساختمانونه
د رېلدپه و شرایطو سره     او  -۳

.او مقدارولواونونو او 
رانزیتي دهلېزونـو سـاتنه او      دت

ارنه
: اتمه ماده

اخونه هر هغه ه چې ممکن وي د        
ــدو د   ــدو راتېرې ــي تېرې ترانزیت

ـ       یذیل را برای عبور ومرور ترانزیت
ــن ــط آه ــای ،خ ــستگاه ه وای

)١(در فـصل    تبادله تعیین شـده   
این موافقتنامه ، درمقابل ) ١(ۀ ضمیم

بـرای اجـراآت     مصارف پرداخت
خدمات   ۀوتدارکات حاصله وعرض  

بـرای   معمولبه نرخ های        طابقم
آن تـسهیالت   اتباع کـشوریکه در   

، گیردمذکور مورد استفاده  قرار می
:فراهم سازند

تسهیالت بارگیری ، تخیلـه و      -١
درجای که  ( بسته بندی  محموله ها      

.)الزم باشد
ســــاحات  تــــذخیر و-٢

.ساختمان ها
و نوعیت ومقدار واگون هـای      -٣

.ریل باشرایط خوب 
ومراقبت دهلیـز هـای      حفظ

ترانزیتی
:  ۀ هشتمماد

اسـت  طرفین هرآنچه را که ممکن      
، امینـت   ى تـأمین مـصئونیت    برا
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ونیت، امنیت او و شرایطو د      ئمص
نو کې  وخپلو قلمرو  پهتاْمینولو لپاره   

واقع، په اکل شوو الروکې ترسره      
کي او الزم ترمیمونه د نومـوو       

په ول  الرو د ساتنې او ارنې لپاره       
لپـاره   وکال کې ددې ول ترافیک    

.ېيكمتعهد
دترانزیتي هېوادونو د و ساتنه

: نهمه ماده
اخونه کوالی شي ترانزیتي تېرېدل     
راتېرېدل په اکل شوو الروکـې د       
کار د ترمیم په بهیرکې یا عامه امنیت 
ته د خطر په صورت کې، د ترافیکي 

او عمـومي   ) خوندیتوب(ونیت  ئمص
حالت په شمول، محدود    اضطراري  

لدې خه مخکې چې    . یا منع کي  
ترانزیتي تېرېـدل راتېرېـدل لـه       
اضطراري حالت خه پرته د دالیلو      

متعاقد هپربناْ، منع یا محدود شي، هغ
اخ چې محدودیت یا ممنوعیـت      
وضع کوي، مخکې لدې چې په دا       
ول اقدام الس پورې کي، د بـل        

عبور ومرور ترانزیتی وشرایط خوب
تعیین شـده واقـع      مسیر های  در

و  خویش  انجام داده      قلمرو های   
ــات الزم را  ــرایترمیم ــظ  ب حف

ومراقبت  مسیر های مذکور بـرای       
متعهد  تمام سال    همچو ترافیک در  

.شوندمی
حفظ منافع کشورهای ترانزیتی

: ۀ نهمماد
طرفین می توانند عبورومرور ترانزیتی 
را در مسیر های معین در جریان کار 

خطر برای امنیت صورتترمیم یا در 
عامه، بشمول مصئونیت ترافیکـی     
وحالت اضطراری عمومی ، محدود     

قبل از اینکـه    .  ویا ممنوع سازند  
ومرور ترانزیتی  بنا به دالیلی       عبور

غیراز حالت اضطراری،  ممنوع ویا      
محدود گردد، طـرف متعاقدیکـه      
محدودیت یا ممنوعیت را  وضع می     
نماید، ادارات ذیصالح طرف متعاقد     
دیگــر را قبــل از اینکــه اقــدام 

اطـالع   به چنـین عمـل نمایـد،      
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.متعاقد اخ واکمنه اداره،خبروي
اضافي الرې

: لسمه ماده
اخونه کوالی شي وخت په وخت      

هغـه  .اضافي الرو موافقه وکي   پر  
له مالونه چې لدې الرو انتقالېي باید 

هر یـو لـه خـوا        خه د  اخونو
مخـصوصو  تجویز شـوومرکي    

ترانزیتي  كافي. دفترونو ته وارد شي   
آسانتیاوې او نور د اخونو له خوا       

.برابرېي
ضمیمه۲

وافقه لیک د ضمیمې ددې م
د پروتوکولونو لست

د جادې له   : لومی پروتوکول  -۱
الرې د بین المللي مالونو او ترانزیتي 

.باژو حمل او نقل
د سوداریزې : دويم پروتوكول-۲

ې اخیستنې لپاره د جاده یي نقلیه       
.وسایطو موقت واردېدل

مرکـي  : درېيم پروتوكـول  -۳
.مکنترولونه او ترانزیتي رژی

.می دهد
مسیرهای اضافی

: ۀ دهمماد
مسیر هـای    طرفین می توانند روی   

ــه   ــاً موافق ــاً فوقت ــافی وقت اض
اموالیکه از طریق این مسیر ها .نمایند

شـوند بـه دفـاتر     انتقال داده می  
گمرکی تجویز شده توسط مخصوص

. هریکــی از طــرفین وارد شــوند
تسهیالت ترانزیتی کـافی وغیـره      

.گرددتوسط طرفین فراهم می
٢ۀضمیم

لست پروتوکول های ضمیمه 
این موافقتنامه

حمل ونقل بین : پروتوکول اول -١
المللی اموال وبگاژ ترانزیتی از طریق 

جاده
ورود مؤقت  :  پروتوکول دوم -٢

روی جاده برای استفاده هیط نقلیوسا
.تجارتی

کنترول های  : پروتوکول سوم -٣
.گمرکی ورژیم ترانزیتی
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پرېکرسرونو د: لورم پروتوکول-۴
چې کنترول، او هغو کیمیاوي موادو 

د مخدرو موادو یا سـایکوتراپیک      
غیر قانوني تولیدکې کارول په موادو 
. کېي

لومی پروتوکول
د جادې له الرې د مالونو او 

بین المللي باژترانزیتي
حمل او نقل

مبني
: م مادهلو

پاکستان د ترانزیتي ـ د افغانستان
سودار د موافقه لیک د لورم     

فصل پربنس، اخونه موافقه    ) ۴(
کوي و د دغه پروتوکول حکمونه      

جزء الینفک چې د دغه موافقه لیک    
ې ري د خپلو قلمروونو له الېل ک

حمل او نقل په    بین المللي دمالونود
.يکاه، تطبیق

محتويد پروتوکول
دوه یمه ماده 

کنتـرول  : چهـارم پروتوکول-٤
پریکرسرها ومواد کیمیاوی کـه در      

ر قـانونی مـواد مخـدر       تولید غی 
ویا مواد سایکوتراپیک بکار بـرده      

.می شود
پروتوکول اول

حمل ونقل بین المللی اموال 
وبگاژ ترانزیتی از 

طریق جاده
مبنی
:اولۀماد

ۀموافقتنام) ٤(به اساس فصل چهارم     
ــستان ــی افغان ــارت ترانزیت -تج

پاکستان، طرفین توافق می نمایند تا      
ا که جـزء    احکام این پروتوکول ر   

می شماره  الینفک  این موافقتنامه ب    
حمل ونقـل بـین      رود در رابطه به   

المللی اموال ترانزیتی از طریق قلمرو 
.های خویش، تطبیق نمایند

محتوی پروتوکول
: دومۀماد
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د جادې له الرې د      دغه پروتوکول 
د نـوکې   ومتعاقدو اخونو په قلمرو   

نقلیه وسایطو ې پرمخ د ترانزیتي جاد
ته  تخنیکي الزم شرایط او متصدیانو    

د ترانزیتي مالونو د بین المللي حمل       
.هاو نقل د جواز د صادرېدو معیارون

پدغه پروتوکول کـې درې فـصله       
:شامل دي

نقلیه وسایطو د   ې پرمخ د    دجاد) ۱(
. منلو لپاره تخنیکي شرایط

الرې د بین المللي    ې له   جاد د) ۲(
حمل او نقل د متصدیانو لپـاره د        

. جواز د صادرېدو معیار
د جادې پرمخ د ترانزیـت د       ) ۳(

موقت واردېدو پـه سـندونوپورې      
.اوند مقررات

تعریفونه
: مه مادهېيدر

او د   د دې پروتوکول پـه منظـور      
پاکـستان دترانزیتـي     -افغانستان  

) APTTCA(سودار دموافقه لیک
پرشـاملو  لومي فـصل کـې    په

ل شرایط الزم تخنیکی    این پروتوکو 
ترانزیتی و   ۀروی جاد  وسایط نقلیه 

متصدیان به  معیار های صدور جواز     
موال ترانزیتی  ل ونقل بین المللی احم

طـرفین متعاقـد     را در قلمرو های   
. ازطریق جاده، تنظیم مـی نمایـد      

پروتوکول هذا شامل سه فصل مـی       
: باشد

شرایط تخنیکی برای پـذیرش     ) ۱(
.وسایط نقلیه روی جاده

معیار صـدور جـواز بـرای       ) ۲(
متصدیان حمل ونقل بـین المللـی       

.ازطریق جاده
ربـوط بـه اسـناد      مقررات م ) ۳(

روی ورود مؤقـــت ترانزیـــت
.جاده

تعریفات
: سومۀماد

منظور این پروتوکول وعالوه بر     ه  ب
ــصل اول  ــامل ف ــطالحات ش اص

ــ ــی ۀموافقتنام ــارت ترانزیت تج
، )APTTCA(پاکستان   -افغانستان  
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انو برسـېره راتلـونکې     حاصطال
انې پدې پروتوکول کـې     حاصطال

: اهیم افاده کويفالندې م
له هغو حقیقي یـا  : حمل کوونکي 

حکمي اشخاصو خه عبـارت دي      
هپه سیمه ییزیا چې په مستقیمه توه   

له اجاره شوې نقلیه واسـطې       وهت
خه په ې اخیستنې سره د وسپنې       
د پل او جادې له الرې د مالونو د         

لیت په غاه لري    ئوحمل او نقل مس   
او د حمل او نقل قرار داد پخپلـه         
دهغوی یا د هغوی په نوم د اجارې       

ونو لـه   لپـه ول د مـا      یا کرایې 
وونکو خه  د یوه په واسـطه،        ستا

.ويمنعقد شوی 
له هغـه   : د حمل او نقل متصدي    

حمل کوونکي خه عبارت     يداخل
دی کوم چې د خپل هېواد د داخلي       

قانون مطابق اجازه لري و د اخونو 
هېواد او ثالث ترمن یا د خپل اصلي

د بل متعاقد لوري لـه    له  / هېواد ته   
قلمرو خه د بین المللي حمـل او        

ــن    ــی  در ای ــطالحات آت اص
پروتوکول مفاهیم ذیـل را افـاده       

:می نماید
اشخاص ازعبارت :حمل کنندگان

لیت  حکمی یا حقیقی اند که مـسئو      
ـ    وال را از طریـق     ـحمل ونقل ام

ر مـستقیم   ، بطـو  جادهو خط آهن 
نقلیـه   ویا با اسـتفاده ازواسـطۀ     

ـ      شـکل  ه  تجارتی اجاره شـده ب
محلی بعهـده داشـته وقـرارداد       
حمل و نقل، توسـط خـود آنـان         

ـ   نـام آنـان، طـور اجـاره      ه  یا ب
یـــا کرایـــه بـــا یکـــی از 

گان اموال، منعقـد شـده      فرستند
. باشد

عبارت است  : متصدی حمل ونقل  
قانون طبق  از حمل کننده داخلی که      

داخلی کشور خویش، اجازه دارد تا      
عملیات حمل ونقل بین المللی را بین 
قلمرو های طرفین یا بـین کـشور        

از کشور ثالـث از     /اصلی خود وبه  
طریق قلمرو طرف متعاقد دیگر انجام 
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.نقل عملیات سرته رسوي
د باریرې  :وزن اکثرحدزاد مج 
نقلیه واسطې اکثر    )بارشوې(شوې

وزن خه عبارتله هغه، حد وزن
دی چې په دوه اخیـزه توـه د        

متعاقدو اخونو ترمن موافقه شوې     
.وي

شمېر یو د هغو نقلیه واسطوله : ونه
کوم  هخه عبارت د  اجازه لیکونو   

چې کال په کال له اخونوخه د هر 
ـ      ه واسـطه د    یوه د واکمنو ادارو پ

ترانزیتي حمل او نقـل د اتیـاوو        
.پربنس، صادرېي

ترانزیـت د   ې پـرمخ د     د جاد 
له هغو   :مؤقت واردېدو سندونه  

دي چې لـه    سندونو خه عبارت  
متعاقدو اخونو خه د یوه په واسطه

نقلیه واسـطې تـه      پرمخېجاد د
صادرېي، و نقلیه واسطې ته اجازه 

لـه  قدو اخونو   اورکي چې د متع   
قلمروونو خه  داخل، خارج او د       

.شيهترانزیت په ول تېر

.دهد
وزن : کثــر مجــازوزن حــد ا

حد اکثـر مجـاز واسـطۀ نقلیـه        
ــارت از آن  ــارگیری شــده، عب ب
وزن است  کـه طـور دوجانبـه         
توسط طرفین متعاقد توافـق شـده       

.باشد
ی از اسناد   عبارت از تعداد  : سهمیه

وسایط نقلیه است که    ورود مؤقت   
ساالنه توسط ادارات ذیصالح هـر      

، بـه اسـاس     متعاقد یکی از طرفین  
ی  حمل ونقل، صـادر      نیازمندی ها 

.گرددمی
اد ورود مؤقـت ترانزیـت      ناس

ست ا یعبارت از سند  : روی جاده 
توسط یکی از طـرفین متعاقـد       که  

برای واسـطۀ نقلیـه روی جـاده       
ــطۀ    ــا واس ــده، ت ــادر گردی ص

ــه ــد ک ــازه ده ــه را اج از نقلی
طریق قلمرو  های طرفین متعاقـد        
داخل ، خارج وطور ترانزیت عبور      

.نماید
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له هر ول ثابتې نقلیه : نقلیه واسطه
واسطې، مفصلي موتـوري نقلیـه      

مل پرتـه نیمـه     له   لراوېواسطې، تر 
. لر خه عبارت دهېتر

او مالونو له عملې ):صلناخا( وزن
سره په باریري شوي ول د نقلیه       

.دهواسطې له وزن خه عبارت
له عملې یا بار پرته      :وزن) خالص(

خو د سون له بشپو موادو له هغو        
سامان او ابزارو سره چـې نقلیـه        
واسطه یې معموالً له انـه سـره        
لېدوي، د نقلیه واسـطې لـه وزن     

. خه عبارت دی
لومی فصل

نقلیه وسایطو ې پرمخ د دجاد
دواردېدو

لپاره تخنیکي شرایط
د نقلیه وسایطو منل

:رمه مادهلو
بل متعاقد اخ په    متعاقد اخونه د  

تخنیکي شرایطو لرونکو   کې د قلمرو

عبارت است از هر    : سطۀ نقلیه وا
نوع واسطۀ  نقلیه ثابـت، واسـطۀ         
نقلیه موتوری مفصلی، تریلر  ونیمه      

.تریلر بدون همراه
عبـارت اسـت     ):ناخالص(وزن  

ـ  از وزن واسطۀ نقلیـه     شـکل  ه  ب
.بارگیری شده با عمله و اموال

عبارت اسـت از     ):خالص(وزن
یا بار وزن واسطۀ  نقلیه بدون عمله،

مـواد سـوخت کامـل ،      ولی با   
وهمراه با سامان وابزاریکه معمـوال    
واسطۀ  نقلیه آنرا  باخود حمل می        

. نماید
فصل اول

ط تخنیکی برای شرای
ورود وسایط نقلیه

روی جاده
پذیرش وسایط نقلیه

:  چهارمۀماد
وســـایط ،متعاقـــدطـــرفین

در  نقلیه  واجد شـرایط تخنیکـی      
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چې هلتـه ثبـت او      وسایطونقلیه
تصدیق او دمطابقت د  راجستر شوي 

لیک یایې دمعادل سند چې په اصلي      
يواکمن تـصدیقوونک   دهېواد کې   

په واسطه ثبـت او راجـستر،     دفتر  
د وی لرونکـي تـه       یصادر شـو  

.ه ورکويواردېدو اجاز
مشخصه عالمې

: پنمه ماده
په بین المللي حمل او نقل کې -الف

د نقلیه وسایطو او تر ېلر لپاره الندې 
:مشخصات الزم دي

۱- د نقلیه واسطې د مؤلدې کمپن
.نوم یا سوداریز عالمت

د شاس د   د شاس له پاسه یا     -۲
 لـه   نشتون په صورت کې د با     

یـد د   لدې کمپنـ د تول    وم دپاسه  
.ولبعالمې یا پرله پسې نومرې نص

صورت  ن نمبر، په هغه   او د انج   -۳
دې کې چې دغه ول شمېره د مؤل      

کمپن په واسطه د هغې لـه پاسـه         
دترېلرونو لپاره ( نصب شوې وي چې

کـه  را   دیگـر  متعاقد قلمرو طرف 
رآنجا ثبت وراجستر گردیـده و     د

طابقت یا سـند  مۀتصدیق نامدارای  
دفتر تـصدیق    معادل آن که توسط   

کشور اصلی ثبت کننده ذیصالح در
صادر گردیده، اجـازۀ    وراجستر،

.ورود می دهند
مشخصهعالئم

: پنجمۀماد
برای وسایط نقلیه وتریلر در     -الف

حمل ونقل بین المللی مشخـصات      
:ذیل الزم است

نام یا عالمت تجارتی کمپنـی      -١
.لد واسطۀ  نقلیهؤم
نصب عالمه تولید یـا نمبـر       -٢

باالی شاسی یا    لدؤمسلسل کمپنی م  
درصورت فقـدان شاسـی بـاالی       

.بادی 
که همچو ن، درصورتیونمبرانج- ٣

ــی   ــط کمپنـ ــماره توسـ شـ
ــصب شــده ؤم ــاالی آن ن ــد ب ل

ــه ــد ک ــا (باش ــر ه ــرای تریل ب
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.)نده
دغه مشخصه عالیم باید پـه       -ب

و موقعیتونوکې نصب او پـه      لیدلو
سربېره .ويسان سره د لوستلو وا
اسان سره   پهم  یهغو نوموي عال  رپ

. کی شينتبدیل او لرې 
د ثبت او راجستر تصدیق لیک

: شپمه ماده
دېهره نقلیه واسطه اوترېلر      -الف

د ثبت او راجستر د یـوه معتبـر         
چـې د   . وي لرونکیتصدیق لیک   

هغې د اصلي هېواد د واکمنې ادارې 
.صادر شوی ويلخوا

ـ د ال  دېنوموې واسطه    -ب دې ن
: ويلرونکېمشخصاتو 

پر له پسې شمېره چې د ثبت او         -۱
.راجستر په شمېره معروفه ده

د متعاقــد اخ پــه قلمروکــې-۲
ــستر   ــت او راج ــومني ثب د ل

ه یا د نقلیه واسطې د تولید کالنې.
بشپ  لرونکيد تصدیق لیک د      -۳

.د کور آدرسنوم او

.)نیست
ــص  -ب ــم مشخ ــن عالئ ه ای

در موقعیت های قابل دید نصب وبه       
ــدن باشــد ــل خوان . آســانی قاب

ــذکور  ــم م ــرآن عالئ ــالوه ب ع
.شودنبه آسانی تبدیل یا برداشته 

تصدیق نامه ثبت وراجستر
: ششمۀماد

هر واسطۀ  نقلیه وتریلر حامل   -الف
معتبر ثبت وراجستر    ۀیک تصدیقنام 

ذیـصالح   ۀادار از طرف باشد، که   
ادرکـــشور اصـــلی آن صـــ

.شده باشد
ــل  -ب ــذکور حام ــطۀ  م واس

:مشخصات ذیل باشد
شماره مسلسل که به شـماره      -١

.ثبت وراجستر معروف است
در  تاریخ اولین ثبت وراجستر   -٢

و طرف متعاقد یا سال تولیـد       قلمر
.نقلیهواسطۀ

حامل  ۀخان نام مکمل و آدرس   -٣
.تصدیق نامه
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۴- د نقلیه واسطې د مؤلدې کمپن
.یز عالمتنوم او سودار

د شاس پر له پسې شمېره-۵
پسې یا پرله  تولید کمپن ېلدمود  (

.)شمېره
او مجاز  )خالص وزن (تش وزن  -۶

په هغه ) نا خالص وزن(اکثر حد وزن
صورت کې چې نقلیـه واسـطه د        
مالونو د لېدولو لپاره په پام کـې        

.نیول شوې وي
.د اعتبار موده-۷
زه عالمـت   هغه هېواد ممی  داو-۸

.چې پکې ثبت او راجستر شوې ده
ثبت او راجسترېد نمبر پل

:اوومه ماده
په بین المللي ترافیک کې هره نقلیه       

خپله د ثبت او راجستر      دېواسطه  
تختـې د عمـودي      ېنومره د خاص  

له پاسه د نقلیه واسطې په مخ        پلې
او شاکې په  زاویه کې د نقلیـه         

وکې واسطې د منن صفحې په اود
متره واـن    ۴۰صب کي، چې د     ن

وعالمت تجـارتی کمپنـی      نام-٤
.نقلیهلد واسطۀ ؤم
ــی -٥ ــسل شاس ــماره مسل ش
لـد یـا شـماره      ؤتولید کمپنی م  (

.)مسلسل
و وزن ) وزن خالص( وزن خالی -٦

ــد ــااکثرح ــالص(زمج ) وزن ناخ
نقلیه بـرای    که واسطۀ صورتیدر

ـ   وال در نظـر گرفتـه      ـانتقال ام
.شده باشد

.مدت اعتبار-٧
یکه در  کشور   ۀو عالمت ممیز   -٨

.شده استثبت وراجسترآن 
بت وراجستر نمبر پلیتث

: هفتمۀماد
هر واسطۀ  نقلیه درترافیـک بـین        
المللی نمبر ثبت وراجستر خویش را 

خاص  ۀی تخت در باالی  پلیت عمود    
ــطۀ   ــب واس ــیش رو وعق در پ
نقلیه در زاویـه راسـت درطـول        

میانه واسطۀ  نقلیـه نـصب        ۀصفح
چهل متـر    ٤٠نماید، که از فاصله     

۹۷



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

ظاهري لوستلو ووي،د پلېخه د
یوه انعکاس ورکـوونکې     دېسطح  

.ماده وي
د تابعیت ممیزه عالمه 

:اتمه ماده
په بین المللي ترافیک کې هره نقلیه       

د خپل ثبت او راجستر      دې واسطه
پر شمېره سر بېره، په خپله شاکې د        

کـې  پهغه هېواد ممیزه عالمت چې      
ننداری ته ،ثبت او راجستر شوې ده 

په تور   دې) حروف(کېدي، توري 
رن پرسپینه زمینه په بیضوي ول په 

.اصلي افقي محور رن شي
د مرکي ترانزیت لپاره د نقلیه      

سایطو سازاريو
:نهمه ماده

په پام کې دي   نقلیه وسایط چې     هغه
د دې پروتوکول مطابق د بین المللي 

د جادې له الرې     حمل او نقل لپاره   
شـي   ونیول  اخیستنې الندې    ېتر

-لکه رنه چـې د افغانـستان        
پاکستان د ترانزیتي سـودار د      

ــد ــدن باش ــل خوان ــطح . قاب س
اهری پلیت یک مـاده انعکـاس       ظ

. دهنده باشد
عالمه ممیزه تابعیت

:  هشتمۀماد
نقلیه در ترافیـک بـین       هر واسطۀ 

ثبـت   ۀالمللی عالوه بـر شـمار     
وراجستر خویش، در عقب خویش     
یک عالمت ممیزه کشور را که در       
آن ثبت وراجستر شده  به نمـایش        

حروف  به رنگ سـیاه در       . گذارد
شکل بیضوی با باالی زمین سفید  به

.محور اصلی افقی رنگ گردد
سازگاری وسایط نقلیه بـرای     

ترانزیت گمرکی
: نهمۀماد

مطابق این قرار استوسایط نقلیه که
پروتوکول برای حمل ونقـل بـین       

جـاده   از طریـق   والـالمللی ام 
ــد، ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق م

کنتـرول  ) " ٧(طوریکه فصل هفتم  
" گمرکــی وســایر کنتــرول هــا
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)۷(موافقه لیـک پـه اووم فـصل       
"مرکي کنترول او نور کنترولونه    "

   ول جو کې صراحت لري، پداسې
يد شرایطو لرونک   انتقالشي چې د    

. مرکي ترانزیت مطابق وي
طو د وزن اکثرحدد نقلیه وسای

: لسمه ماده
سره د هرې نقلیه واسـطې      ه  له بار 

الندې اندازې   هل دې ناخالص وزن 
:کينخه تجاوز و

:په پاکستان کې
د واحد اکسل لرونکـو نقلیـه        -

.نه۵،۱۷وسایطو لپاره 
اکسلونو لرونکـو نقلیـه   دوو د-

.نه۲۷,۵وسایطو لپاره 
د دریو اکسلونو لرونکو نقلیـه       -

.نه۵،۳۹یطو لپارهوسا
اکسلونو لرونکو نقلیه   د لورو  -

.هن۴۹,۵وسایطو لپاره 
:په افغانستان کې

د واحد اکسل لرونکـو نقلیـه        -
.هن۱۷,۵وسایطو لپاره 

ــ ــی ۀموافقتنام ــارت ترانزیت تج
پاکستان  صراحت دارد، - افغانستان
مطـابق   ساخته شود، که   به شکلی 

ترانزیت گمرکی واجد شرایط انتقال 
.باشد

حد اکثر وزن وسایط نقلیه
: دهمۀماد

وزن  ناخالص  هر واسطۀ  نقلیه  با          
ذیــل تجــاوز ۀبــار آن از انــداز

:نمایدن
: در پاکستان

نقلیه دارای اکسل   رای وسایط   ب-
.تن١٧,٥واحد

دو اکـسل   نقلیـه برای وسایط -
.تن٢٧,٥

برای وسایط نقلیـه دارای سـه        -
.تن٣٩,٥اکسل  

برای وسایط نقلیه دارای چهـار       -
.تن٤٩,٥اکسل 

:در افغانستان
برای وسایط نقلیه دارای اکسل      -

.تن١٧,٥واحد 
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اکسلونو لرونکـو نقلیـه   د دوو -
.هن۲۷,۵سایطو لپاره و
د دریو اکسلونو لرونکو نقلیـه       -

.هن۳۹,۵وسایطو لپاره 
کسلونو لرونکو نقلیه   د لورو ا  -

.هن۴۹,۵وسایطو لپاره 
حجماکثرحدد نقلیه وسایطو
:یوولسمه ماده

چـې د    دې د نقلیه وسایطو حجم   
لپاره ورخه انتقالترانزیتي مالونو د 

      ي له الندې اندازېه اخیستل کې
: کينخه تجاوز و

:په پاکستان کې
۲,۵۰له لحاظـه    ) عرض(د سور -

.متره
لـه  ) طول(ودوالی  د مجموعي ا  -

:لحاظه
د ثابتې شاس لرونکو نقلیه وسایطو      

. متره۱۲، ۰لپاره 
د مفصلي نقلیه وسـایطو لپـاره        -

.                                                        متره۱۷,۴
.                      متره۴,۰د ارتفاع له لحاظه -

دو اکـسل   برای وسایط نقلیـه   -
.تن٢٧,٥

برای وسایط نقلیـه دارای سـه       -
.تن٣٩,٥اکسل 

برای وسایط نقلیه دارای چهـار      -
.تن٤٩,٥اکسل

حد اکثر حجم وسایط نقلیه
: یازدهمۀماد

ــه    ــه ک ــایط نقلی ــم وس حج
برای انتقال اموال ترانزیتی استفاده     

ـ  ۀشود از انـداز   می ل تجـاوز  ذی
:کندن

:در پاکستان
ــرض  - ــاظ عـ ٢,٥٠ازلحـ

.متر
ــول  - ــاظ طـــ ازلحـــ

:مجموعی
نقلیه دارای شاسی    برای وسایط -

.متر١٢,٠ثابت
١٧,٤برای وسایط نقلیه مفصلی     -

.متر
.متر٤,٠ارتفاعازلحاظ-
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.متره۳د سور له لحاظه -
:ي طول له لحاظهعد مجمو-
د ثابتې شاس لرونکـو نقلیـه        -

.متره۱۲,۰وسایطو لپاره 
د مفصلي نقلیه وسـایطو لپـاره        -

.متره۱۷,۴
.متره۴,۰د ارتفاع له لحاظه -

داکسل اکثر حد بار
: دوولسمه ماده

د هغو نقلیه وسایطو داکسل د بـار        
د ترانزیتي مالونو د    چې   ىداکثر حد 

ل ته اخیـس  لپاره ورخه    انتقال
کېي له الندې اندازې خه نه ایي 

: تجاوز وکي
:                                                                                              په پاکستان کې

.نه۱۲,۰واحد اکسل 
.نه۲۲,۰وه اکسله واال د

.نه۳۱,۰ه واالدرې اکسل
.نه۵,۵کسل د مخې ا

:په افغانستان کې
.نه۱۲,۰واحد اکسل 

.نه۲۲,۰وه اکسله واال د

.متر٣ازلحاظ عرض  -
:ازلحاظ طول مجموعی-
شاسی  برای وسایط نقلیه دارای   -

.متر١٢,٠ثابت 
١٧,٤برای وسایط نقلیه مفصلی  -

.متر
.متر٤,٠ارتفاع ازلحاظ-

حد اکثر بار اکسل
: دوازدهمۀماد

حد اکثـر بـار اکـسل وسـایط         
نقلیه که برای انتقال اموال ترانزیتی      

گیـرد  مورد استفاده قـرار مـی     
ــداز ــاوز ۀاز انـ ــل تجـ ذیـ

:نمایدن
:در پاکستان
.تن١٢,٠اکسل واحد

.تن٢٢,٠اکسل دوتایی 
.تن٣١,٠اکسل سه تایی 

.تن٥,٥اکسل جلو
: در افغانستان

.تن١٢,٠اکسل واحد
.تن٢٢,٠اکسل دوتایی 
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.نه۳۱,۰ه واالدرې اکسل
.نه۵,۵د مخې اکسل 

د نقلیه وسـایطو د الرمونـدو      
)تمسسی) ردیاب

:د یارلسمه ماده
وسایطو ته   نقلیه   اخونه یوازې هغو  

اجازه ورکوي چې الر موندو سیستم
له انه سره حمل کـي د نقلیـه         

ــت ــایطو خو ــت(وس ) حرک
متعاقدو اخونو لخوا د هغوی پـه       د

ـ   اوندو او  دهېوادونو کې الرمون
.تعقیبېي

د استثنایي حمل او نقل لپـاره       
خاصه اجازه 

:وارلسمه ماده
متعاقد اخونه، تر خاصو شـرایطو      

په هغـو    انتقال ته الندی، د مالونو    
خالص وزن یا   چې  نقلیه وسایطوکې   

مجموعي وزن یا حجم یې له اکثـر        
حد خالص وزن یا مجموعي وزن یا       
حجم خه متجاوز وي، په داخل یا       
سراسر په خپل ول قلمروکې، پـه       

.تن٣١,٠اکسل سه تایی 
.تن٥,٥اکسل جلو 

ــایط   ــابی وس ــستم ردی سی
نقلیه
:  سیزدهمۀماد

وسایط نقلیـه ای    به  طرفین صرف   
ــک  ــه ی ــد ک ــی دهن اجــازه م

تم ردیــابی را بــاخود  سیــس
حرکـت وسـایط    . حمل نمایـد  

نقلیه توسط طرفین متعاقد در کشور      
شان ردیابی وتعقیب میۀهای مربوط

.گردد
اجازه خاص برای حمل ونقـل      

استثنائی
:  چهاردهمۀماد

،  خاص، تحت شرایط    متعاقد طرفین
انتقال اموال را  در وسایط نقلیه که         

جم وزن خالص یا وزن مجموعی یا ح
وزن  آن از حد اکثر وزن خالص یا        

مجموعی یا  حجم، متجاوز باشد، در 
خل  یا در سرتاسر قلمرو هـای        دا

مـی ، طور استثنائی اجـازه      خویش
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.استثنایي توه اجازه ورکوي
دوه یم فصل

یتي زد جادې له الرې د تران
مالونو

دبین المللي حمل او نقل 
لپاره د حمل او نقل

واز د متصدیانوته د ج
معيارصادرېدو

حمـل اونقـل    بین المللـي    د
ــواز د ــاره دج ــصدیانو لپ مت

معیارصادرېدو 
:پنلسمه ماده

د حمل او نقل متصدیانوته د       -الف
هغو ضوابطوا وشرایطو پربنس چې     

اسب ل کېي،د هغوی د اصلي      نم
هېواد لخوا د بین المللي حمـل او        
نقل د عملیاتو د سرته رسولو جواز       

 ي ، پدې شـرط چـې       ورکول کې
هغوی د اقل حد شرایط چې پـدې        
پروتوکول کې تـصریح شـویدي،      

.دهند
فصل دوم

صدورجواز معیار
برای متصدیان 

حمل ونقل
حمل ونقل جهت

بین المللی اموال 
جادهاز طریق ترانزیتی

صـــدور جـــواز بـــرای 
ـ  ــصدیان حمـ ــل مت ل ونق

بین المللی
: پانزدهمماده 
به اساس متصدیان حمل ونقل-الف

ضوابط وشـرایطی کـه مناسـب       
طرف کـشور    شود از پنداشته می 

عملیـات   انجام جواز   شاناصلی  
مـی حمل ونقل بین المللـی  داده        

حـد   ایشان، مشروط براینکه    شوند
اقل شرایط را که در این پروتوکول       
تــصریح شــده، تکمیــل نمــوده
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.بشپکي وي
په هغه صورت کې چې د حمل        -ب

او نقل متصدي فزیکي شخص نـه       
وي، بلکې حکمي شخص وي یا د       

مالک خپـل  تحمل او نقل د شرک    
شرایط بشپ کي نه وي، دایمـي       

اجرایي  ل شخص او د شرکت    ئومس
سلکي وتیا ابلیت، ممدیر، د ا د ق

او مالي توانمن له په پام کې نیولو       
.سره شرایط بشپوي

له داخلـي اوسـېدونکوخه     
اساسي ملکیت
:شپاسمه ماده

زیـاتې  د حمل او نقل د شـرکت     د
ه چې داصـلي هېـواد د      نپانې سل 

نکو ملکیت دی ، له     وداخلي اوسېد 
ـ   اهـر یـوه لخـو     ه د اخونو خ

.ېيمشخص
داعتماد وتیا

: سمه مادهاوول
ېورکوونکحمل او نقل غوتنلیکد

متصدي په الندې مجازاتو محکوم نه

.باشند
که متصدی حمـل    در صورتی -ب

ونقل شخص فیزیکی نباشد، بلکـه         
شخص حکمی باشد یا مالک شرکت 
حمل ونقل شرایط خویش را تکمیل      
نکرده باشد، شخص مسئول دائمی و 

بـا درنظـر     ،مدیر اجرائی شرکت  
شایـستگی   داشت قابلیت اطمینان،  

را مسلکی  وتوانائی مالی، شـرایط       
.تکمیل می نماید

شـهروندان   ازکیت اساسی   مل
داخلی

:  شانزدهمۀماد
ــرکت ــرمایه ش ــصدی اکثرس فی

ــت    ــه ملکی ــل ک ــل ونق حم
شهروندان داخلی کشور اصلی می     
باشد، توسط هریکـی از طـرفین       

.مشخص گردد
قابلیت اعتماد

:  هفدهمۀماد
متصدی حمل ونقـل درخواسـت      
دهنده محکوم به مجـازات ذیـل       
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:وي
سودار یا کـار د    ،د جزاْ  -الف

.قانون په جدي نقض محکوم
حمل د شغل   ې پرمخ د    د جاد  -ب

ې پرمخ  د جاد له سرته رسولوخه،  
اتـو رله مقر په رکې  د انتقاالتو 

منع سر غونې په پایله کې،    خه د 
.ويشوی

داچې مر(بانکي افالس اعالمد-ج
حیثیـت   ېد داخلي قانون مطابق ی    

).اعاده شوی وي
اهلیت يمسلک

:اتلسمه ماده
د حمل او نقل متصدي غوتنلیک      

د عمومي زده کو،    دې  نکی  وورکو
د مشخصو د ازموینو د تېرولو یـا        

پـه   ې لـه الرې   بالزمې عملې تجر  
وکې خپل اهلیت، ثابت    حسا الندې
:کي
.حقوقي مسایل-الف
اتو اداره  ید حمل او نقل د عمل      -ب

.او منجمنت

:باشدن
ی قانون  محکوم به نقض جد   -الف

.جزاء، تجارت، یا کار
انجام شـغل حمـل روی       از -ب

ــاد ــف ۀج ــه تخل از ، در نتیج
ــررات ــۀمق ــاالتدر عرص انتق

ــاده ــده روی جـ ــع شـ منـ
.باشد

مگر اینکه   ( اعالم افالس بانکی  -ج
مطابق به قانون داخلی اعاده حیثیت      

).شده باشد
مسلکیاهلیت

: هجدهمۀماد
متصدی حمل ونقـل درخواسـت      

ــد ــویش را در دهن ــت خ ه، اهلی
ساحات ذیل از طریـق تعلیمـات       
عمومی، سپری نمودن امتحانـات     

عملی الزم، ثابت   ۀمشخص ویا تجرب  
:نماید
.حقوقیمسائل-الف
اداره ومنجمنت عملیات حمل    -ب

.ونقل
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نقلیه وسایطو تخنیکي قواعد    د -ج
او اوزانو اندازه، ې اخیستنې او د 

غوره کول، د نقلیه    د نقلیه واسطې  
او راجستر، د نقلیه     واسطې تصدیق 

ساتنه، د نقلیه واسطې  بارول واسطې
ــشول، ــاکو اواو تـ د خطرنـ

مالونو )ژرخرابېدونکو(فسادسریع ال
د جادې په ترافیک کـې د       ،انتقال

.اصولېساتندژوند چاپېریال
د جـادې   (او د جادې امنیت،   -د

د جادې دترافیکو امنیت، د     قواعد،
جادې له پېوخه مخنیوی او دهغو 

.)رایول
مالي استطاعت

: نولسمه ماده
د حمل او نقل متـصدي دې        -الف

نات ولـري ـو د   کافي مالي امکا  
شرکت د حمل او نقل د عملیاتو پیل 

.او تنظیم تضمین کي
متـصدي د   حمل او نقل د   د) ب(

مالي توانمن د ارزونې په منظور، له       
اخونو خه د هر یوه داخلي قانون       

ــداز -ج ــی وان ــد تخنیک ۀقواع
اوزان وسایط نقلیه،   و بهره برداری 

انتخاب واسـطۀ نقلیـه، تـصدیق       
نقلیه، نگهـداری    واسطۀوراجستر  

واسطۀ  نقلیه، بـارگیری وتخلیـه       
واسطۀ  نقلیه، انتقال اموال خطرناک 

سریع الفساد، اصـول حفاظـت      و
ــک   ــست در ترافی ــیط زی مح

.جاده
قواعد جـاده،   ( و امنیت جاده    -د

امنیت ترافیک جـاده، جلـوگیری      
ــات  ــاهش دادن از حادثـ وکـ

).جاده
استطاعت مالی

:  نزدهمۀماد
امکانات تصدی حمل ونقل    م-الف

مالی کافی داشته باشد تا آغاز وتنظیم 
عملیات حمل ونقـل شـرکت را،        

.تضمین نماید
منظور ارزیابی توانائی مالی    ه  ب-ب

ــانون  ــل ق ــل ونق ــصدی حم مت
داخلی هریکی از طرفین تطبیق مـی     
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.تطبیقېي
لدرېیم فص

ترانزیت د ې پرمخ د د جاد
ېدو د سندونو په دوارمؤقت

مقرراتهکله
زیت د مؤقـت    د جاده یي تران   

د سندونو د حمل لپاره      وېددوار
مکلفیت

:شلمه ماده
ونو لـه   ود متعاقدو اخونو د قلمر    
او  قالـانتالرې د ترانزیتي مالونو     

ې پـرمخ د    نو ته د جاد   ودغو قلمرو 
ې پرمخ دل، د جادېنقلیه واسطو وارد

د ترانزیت د مؤقـت واردیـدو     د  
. سندونو په لرلو باندې مشروط دي

مؤقت ترانزیت  خ د   ې پرم د جاد 
دو د سندونو ولونهېد وارد

: یوویشتمه ماده
مؤقت  د ترانزیتې پرمخ د    د جاد 

دوه وله سندونه، په الندې   واردېدو
:صادرېيتوه

.گردد
فصل سوم

مقررات راجع به اسناد 
ورود مؤقت ترانزیت

روی جاده
برای حمـل اسـناد     مکلفیت  

ــت  ــت ترانزیـ ورود مؤقـ
روی جاده

:  بیستمۀماد
انتقال اموال ترانزیتی از طریق قلمرو 

ورود  وسایط و،های طرفین متعاقد
این قلمرو هـا،     نقلیه روی جاده به   

مشروط به داشـتن اسـناد ورود       
ــت ــت ترانزی ــاده مؤق روی ج

.می باشد
انواع اسناد ورودمؤقت ترانزیت  

روی جاده
: بیست ویکمۀماد

ناد ورودمؤقت ترانزیت    دو نوع اس  
درحسب ذیـل صـا    روی جاده، 

:گرددمی
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مالونو لپـاره چـې د      د هغو -الف
متعاقـدو   د لـه الرې  )بحر(سمندر

اخونو د یوه یا دواو له قلمروخه   
ـ     وارد ي یا صادر شویدي د ترانزیت

حـق د مؤقـت     تېرېدو راتېرېدو د  
.واردیدو سندونه

د ترانزیتي حق لپاره د مؤقت       -ب
د هغو مالونو لپاره     واردېدو سندونه، 

یا صادر  وارد  له الرې  سمندرچې د   
ته یوه ثالث هېواد    : شوي ندي لکه  

د مال التجارې د حمل یا      خهله  /
لپاره د بل متعاقـد اخ د        لوتحویلو

، پدې شرط چې    قلمرو له الرې تلل   
دواه متعاقد اخونه له ثالث هېواد      

.سره دحمل اونقل موافقه لیک ولري
 رنامې تعویضذد

: دوه ویشتمه ماده
تزانزیت د مؤقت   ې پرمخ د    د جاد 

ـ       رنامېذواردېدو سندونه د هغې
(RoadPass)      ای نیسي چـې پـه

وخت کې د دواو متعاقدو      ياوسن
. اخونو لخوا صادرېي

عبور مؤقت حق اسناد ورود -الف
ترانزیتی برای اموال کـه از       ومرور

ـ  جهـت طریق بحـر     از  القـانت
یـا هـردو    یکی  طریق قلمرو های    

طرف متعاقد وارد یاصـادر شـده       
.است

مؤقت برای حـق    اسناد ورود -ب
که از طریق بحـر     رانزیتی اموالی ت

: وارد یا صادر نشده است ماننـد      
رفتن از طریق قلمرو طرف متعاقـد       
دیگر برای حمل یا تحویل دادن مال       

یک کـشور ثالـث      از/ ه به التجار
اینکه هردو طرف متعاقد    مشروط بر 

حمل ونقل بـا کـشور      ۀموافقتنام
.ثالث داشته باشند
تعویض گذرنامه

: بیست ودومۀماد
روی اسناد ورودمؤقـت ترانزیـت   

ــاده ــه ج ــایگزین گذرنام ، ج
)RoadPass (ال ـشود که در حمی

حاضر توسط هردو طرف متعاقـد      
.گرددصادر می
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ترانزیـت د   مخ د   ې پـر  د جاد 
مؤقــت واردیــدو د ســندونو 

صادرېدل
: درویشتمه ماده

ـ ترانې پـرمخ د  د جاد  -۱ ت د زی
مؤقت واردیدو سندونه، په د خولي      

یوې نقطه کې د هغه متعاقد اخ د      
واکمنې ادارې په واسطه صادرېي     
چې په قلمروکې یې نقلیه واسـطه       

.داخلېی
ترانزیـت د  ې پـرمخ د  د جاد  -۲

دو سندونه یـوازې د    مؤقت واردې 
هغو نقلیه  حمل او نقل متصدیانو او    

تـر   ي چې رسماً  ېوسایطو ته صادر  
ېنپل)راغلـي او   الندې) بازرس

ال پـه   ـولیدل شي چې د دمخه ک     
ې پـرمخ د    بهیرکې چـې د جـاد     
دو سندونه د   ېترانزیت د مؤقت وارد   

يله وکار هغو لپاره صادر شوي،   
من دي او د هغو     خربشرایطو خه   

ېصدیق لیک یا یتره د مطابقت یو لپا
معادل مدرک په هغه هېواد کې چې       

صــــدور اســــناد ورود 
ــت روی   ــت ترانزیـ مؤقـ

جاده
: بیست وسومۀماد
اسناد ورود مؤقت ترانزیـت       -١

ــاده ــروی ج ــولی ۀ، در نقط دخ
ف ذیـصالح طـر    ۀتوسط یک ادار  

شود که در قلمرو    متعاقد صادر می  
آن، واســطۀ  نقلیــه داخــل   

.گرددمی
مؤقت ترانزیـت    اسناد ورود -٢

صرف به متصدیان حمل     روی جاده 
ونقل وبرای وسایط نقلیـه اعطـاء       

ازرسـی  مورد ب  گردد که رسماً  می
در  دیده شـود کـه    قرار گرفته و  

اسـناد ورود  جریان سال قبلی که     
ــت ــت ترانزی ــاده روی مؤق ج

از شـرایط   برای آن صادر  گردیده      
دار بوده وبرای   کاری خوب برخور  

آن یک تصدیق نامه مطابقـت ویـا       
مدرک معادل آن، توسـط دفتـر       

ــصدیق کن ــالحیت در ت ــده باص ن
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نقلیه واسطه پکې ثبت او راجـستر       
کي دفتر  نشوېده د واکمن تصدیقوو   

.لخوا صادر شوی وي
واکمنې ادارې
:لېریشمه ماده

ې پرمخ جادادارې چې دېهغه واکمن
مؤقت واردېدو سندونه   د  ترانزیت  د  

:صادروي په الندې توه دي
د ترانسپورت او   :په افغانستان کې  

. ملکي هوایي چلند وزارت
دفدرال عوایـدو   : په پاکستان کې  

بور)FBR(.
د مؤقت واردېدو د سـندونو د       

اعتبار موده 
:پنه ویشتمه ماده

ترانزیت د مؤقت   ې پرمخ   دجاد -۱
سند د واحد سفر لپاره     یو  واردېدو

دمتعاقد هېواد قلمرو په    . صادرېي
ــه داودوکــې ــدو او بېرت خارجې

رارېدو د مسافرت لپاره د واحد      
سفر اجازه لیک د یول لپـاره د        

.اعتبار و دی

واسطۀ  نقلیه در آن ثبت کهکشوری
وراجستر شده، صـادر گردیـده      

. باشد
ادارات ذیصالح

: بیست وچهارمۀماد
اسـناد ورود  ادارات ذیصالح که  

صادر می روی جادهمؤقت ترانزیت
:نمایندقرار ذیل اند

وزارت ترانـسپورت    :در افغانستان 
.وهوانورودی ملکی

د عوایــد در پاکــستان بــور 
.(FBR)فدرال

ــناد ورود ــار اس ــدت اعتب م
مؤقت

:  ۀ بیست وپنجمماد
ــند-١ ــک س ــت ی ورود مؤق

ــاده  ــت  روی ج ــرای ترانزی ب
اجـازه  . رددگمیسفر واحد صادر    

سفر واحد برای یکبار مسافرت      ۀنام
خروج وعودت در امتداد قلمـرو      
ــار   ــل اعتب ــد قاب ــشور متعاق ک

.می باشد
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د مؤقت واردېدو سندونه د یوې -۲
نقلیه واسطې لپاره په یوه وخت کې       

ازې حمل کوونکي ته د اعتبار      او یو 
چې هغه ته صادر شوي دي       يو د 

نورو حمل کوونکـو تـه د        او هغه 
.يندو وېدلېد

د په لومی سرکې، د ترانزیت وخت 
ې چې د غسول مطابق ه) الف اوب(

مـاده کـې     ۲۱دې پروتوکول په    
د مؤقت واردېدو    ،یادونه شوې ده  

و ور ۳۰او  وور ۱۵سندونه د   
مودې لپاره په ترتیب سره وي، پدغه 

کېدلی شي، په هر حال د      باندې   امر
)APTTCA(      په واسطه نوې کتنـه

.وشي
پرمخ ترانزیت د موقت    د جادې   

او سندونو محتـويٰ  واردېدو د 
ول

:شتمه مادهیوپش
ترانزیت د مؤقـت    پرمخ  ې  د جاد 

د دوه یـم     و ول سندوند  واردېدو  
ـ ضمیمه کې   ) ۱(پروتوکول په    اد ی

رف برای  ص اسناد ورود مؤقت  -٢
در یـک وقـت      یک واسطۀ نقلیه  

وصرف برای حمل کننده قابل اعتبار 
می باشد که برای آن صادر گردیده       
است، و آن برای حمل کننـدگان       

. انتقال نمی باشددیگر قابل
در ابتــدا، زمــان ترانزیــت   

)الــف و ب(مطــابق نــوع 
این پروتوکول   ٢١طوریکه در ماده    

اسـناد ورود    تذکر رفتـه اسـت،    
ــدت    ــرای مـ ــت بـ مؤقـ

مـی روز به ترتیب     ٣٠روز و  ١٥
ـ  ، بـه  این امر می تواند   . باشد ر ه

تجدید ) APTTCA(ال، توسط   ـح
.نظر شود

ــناد    ــکل اس ــوی وش محت
ــت ــت روی ورود مؤق ترانزی

جاده
:بیست وششمۀماد

ــکل  ــت  ش ــناد ورود مؤق اس
) ١(همترانزیتـــی در ضـــمی 

ــده    ــر ش ــول دوم ذک پروتوک
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.شویدي
د واردېــدومؤقــتادارو د د

سندونو لتونه  
: اووه ویشتمه ماده

واکمنې ادارې، پدې پروتوکول کې     
مؤقت واردېدو سندونه د شوي درج

.له فیس پرته صادروي
ـه  د  ترانزیت  ې پرمخ   جادد

اردېـدو د واخیستل شوومؤقت 
.سندونو مستردېدل

:اته ویشتمه ماده
ترانزیت د ه اخیستل    ې پرمخ   جاد

سـندونه پـه    واردېدو شوو مؤقت 
سرحدي دفترکې ولېي،کله چـې     
نقلیه واسطه د متعاقد اخ قلمـرو       

ېرته صادروونکې ادارې بکوي،ترک 
.ته مستردېي

د خطرناکو مالونو لېدول
: ویشتمه مادههنه

ل د داخلي ېدلېدد خطرناکو مالونو
و دحکمونــو پــه واســطه قوانینــ

.است
مصارف اسـناد ورود مؤقـت     

ادارات
:ۀ بیست وهفتمماد

اسناد ورود مؤقت ذیصالح، ادارات  
، فیسبدون را این پروتوکولمندرج 

.صادر می نمایند
ؤقت مسترد نمودن اسناد ورود م

ترانزیت روی جـاده اسـتفاده      
شده
:  بیست وهشتمۀماد

روی  اسناد ورود مؤقت ترانزیـت    
اسـتفاده شـده ، در دفتـر         جاده

سرحدی جمع آوری گردیده، زمانی    
که واسطۀ  نقلیه  قلمرو طرف متعاقد 

گوید دوباره بـه اداره     را ترک می  
.  گرددصادرکننده مسترد می

انتقال اموال خطرناک
:ست ونهمبیۀماد

انتقال اموال خطر نـاک توسـط       
قوانین داخلی تنظـیم مـی      احکام
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د خطرنـاکو مـالونو   تنظیمېی، د 
ه، د  ه اجـاز  صلپاره مخصو ولېدول

خـه  متعاقد اخ له اوندو ادارو    
.اخیستل کېي

سرغونې
:دېرشمه ماده

، د یوه په    خهمتعاقدو اخونو  له-۱
قلمروکې ددې پروتوکول له موادو     
خه د هر ول سرغونې د پېېدو       

ې پـرمخ   په صورت کې چې د جاد     
ترانزیت د مؤقت واردېدو له سندونو 
سره اه ومومي، د نوموي متعاقـد    
اخ واکمنه اداره، د لزوم په صورت 

شي، د خپلـو داخلـي       یکې کوال 
مقرراتو مطابق مناسـب    قوانینو او   

تدبیرونه ونیسي او د بل متعاقد اخ       
واکمنې ادارې ته چې نقلیه واسطه      
هلته ثبت او راجستر شوېده، د نیول  

.شوو اقداماتو په هکله خبر ورکي
اکمنه اداره چـې دغـه ول       و-۲

خبرتیا ترالسه کوي، مناسب اقدامات 
ه د حمل او نقل متصدی ته چې د         

اجـازه مخـصوص بـرای      .گردد
ـ  ـانت وال خطرنـاک، از    ـقال ام

ادارات مربوطه طرف متعاقد اخـذ      
.گرددمی

تخلفات
:سی امۀماد
در صورت وقوع هـر نـوع       -١

تخلف از مواد این پروتوکـول در       
قلمرو یکی از طرفین متعاقـد کـه        

ناد ورود مؤقـت    رتباط گیرد به اس   ا
ذیصالح  ۀترانزیت روی جاده، ادار   

، در صـورت   طرف متعاقد مذکور  
طبقرا ی، می تواند تدابیر مناسبلزوم

قوانین ومقررات داخلی خـویش،       
ذیصالح طرف متعاقد    ۀاتخاذ وادار 

که در آن واسطۀ  نقلیـه        دیگر را 
ثبت وراجستر شـده، راجـع بـه        

اطــالع  اقــدامات اتخــاذ شــده 
.دهدمی
ذیــصالح کــه همچــو ۀادار-٢

اطالعیه را دریافـت مـی نمایـد،        
ت مناسب را، چه با صـدور       اقداما
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ی دی، د   سرغونې مرتکـب شـو    
ې لو سره یا د جاد    واخطار په صادر  

ترانزیت د مؤقت واردېـدو د  پرمخ  
ه تعلیق یا لغوکولـو الس      سندونو پ 

، واکمنه اداره چې دغه     پورې کوي 
ول اقدامات ترالس الندی نیسي، له 

پ خ واکمنې ادارې ته رنته د بل ا
د نیول شوو اقداماتو په هکله خبـر        

.ورکوي
دوه یم پروتوکول

داریزې ې اخیستنې د سو
نقلیه ې پرمخ جادلپاره د

واردېدلوسایطو مؤقت
مبني

: لوم ماده
ترانزیتي د  پاکستان،   -د افغانستان 

سودار د موافقه لیک د پـنم       
فصل پربنس، متعاقد اخونه موافقه  
کوي ترو د بل متعاقد اخ د حمل        
او نقل وسایلو ته اجازه ورکي، په       

ه په قلمروکـې د     مؤقته توه د هغ   

متصدی حمل ونقل کـه       اخطار به 
به تعلیق  یا   مرتکب تخلف گردیده    

اسناد ورود مؤقت ترانزیت       ویا لغو 
مـی   اقدام روی جاده صادر شده،     

ذیصالح کـه چنـین      ۀادار. نماید
را اتخاذ می نماید، بـدون      اقدامات  

ذیصالح طرف دیگر را      ۀتأخیر ادار 
در مورد اقدامات اتخاذ شده، اطالع 

.دهدمی
پروتوکول دوم

ورود مؤقت وسایط نقلیه
ۀروی جاده برای استفاد

تجارتی
مبنی
:  اولۀماد

ـ    به اساس فصل   ۀپـنجم موافقتنام
ــستان ــی افغان ــارت ترانزیت -تج

توافق مـی    پاکستان، طرفین متعاقد  
نمایند تا وسایل حمل ونقل طـرف       
متعاقد دیگر را اجازه دهند، طـور       
مؤقت در قلمرو آن در رابطه باعملیۀ 
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مجاز حمل او نقل د عملیې پـه اه         
پدې شرط چې نوموي    . واوسېي

وسایل د داخلي حمل او نقـل پـه         
.عملیه کې بوخت نشي

د پروتوکول د شمول حوزه
: دوه یمه ماده 

دغه پروتوکول د سوداریزو نقلیه     
وسایطو د مؤقت واردېدو زمینـه د       
هغه بانکي ضمانت چـې وانـدې       

دوراني بانکي ضمانت یا دیا( کېي
ـ        هد دو پاساژ کارانه کله چې فعال

د متعاقدو اخونـو     ،پربنس )شي
ترو د واردېدو پر . ابرويترمن، بر

مرکي ادارو قناعت ترالسه    وخت د 
.کي

د پروتوکول محتوي
: درېیمه ماده

وري نقلیه  تدغه پروتوکول د هغو مو    
وسایطو د مؤقت واردېدو لپاره چې      

اردېدو د سـندونو تـر      د مؤقت و  
پو النـدې راغلـي مرکـي       
مقررات تنظیموي، دوارداتو محصول 

حمل ونقل مجاز اقامـت نماینـد،       
مشروط براینکه  وسایل مذکور در      

حمل ونقل داخلی مـشغول      ۀعملی
.نشوند

حوزه شمول پروتوکول
: دومۀماد

ــول ــن پروتوک ــای ورود ۀزمین
ه تجارتی را بـه     وسایط نقلی  مؤقت

که ارائه مـی    اساس ضمانت بانکی  
یا ضمانت بانکی دورانی یا     (گردد  

ـ  کارنه دو پاساژ زمانی    عال ـکه ف
،در میـان طـرفین متعاقـد       )شود

فراهم می سازد تا قناعـت ادارات       
حاصـل   ورود گمرکی را در زمان     

.نماید
محتوای پروتوکول

: سومۀماد
گمرکـی را  این پروتوکول مقررات   

برای ورود مؤقت وسـایط نقلیـه       
موتوری که تحت پوشش اسناد ورود 
مؤقت قرار گرفته، تنظیم  نمـوده،       
پرداخت محصول واردات ومالیات    
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یـوه بـانکي    او دوارداتو مالیات د   
دوراني بانکي ضمانت   د  یا  (ضمانت

یا د دوپاساژ کارانه کله چې فعالـه        
له الرې په هغه صورت کې چې ) شي

د مؤقت واردېدو د سـندونو تـر        
پو الندې نقلیه واسطه د اکـل     
       شوي محدود وخت مودې په تـر

.ي، تضمینويکې بېرته راونه ر
لومی فصل

عمومي حکمونه
تعریفونه

: لورمه ماده
د افغانستان ـ پاکستان دترانزیتـي   

)APTTA(سودار د موافقه لیک
ــه  ــاملو) ۱(پ ــې پرش ــصل ک ف

ــدې   ــربېره الن ــطالحانو س اص
اصطالحانې پدې پروتوکول کـې     

:دغه مفاهیم افاده کوي
حق له:اخیستنههسوداریزه

ه هغـې، لـه    الزحمې سره یا پرته ل    
صنعتي ې اخیستنې یا خه دمالونو

سوداریز حمل او نقل خه عبارت      

واردات را ازطریق یـک ضـمانت      
یا ضمانت بانکی دورانی یا     (بانکی  

) که فعال شودانیکارنه دو پاساژ زم
نقلیه تحـت    که واسطۀ درصورتی

رود مؤقت در خالل    پوشش اسناد و  
مدت زمان محدود پیشبینی شـده      
دوباره برگشت ننمایـد، تـضمین      

.می نماید
فصل اول

احکام عمومی
تعریفات

: مرچهاۀماد
عالوه براصطالحات شامل فـصل    

تجـارت ترانزتـی      ۀموافقتنام) ١(
، )APTTA(پاکـستان -افغانستان  

اصــطالحات آتــی در ایــن   
ه پروتوکول مفاهیم ذیـل را افـاد      

:می نماید
عبارت است از    : تجارتی ۀاستفاد

استفاده صنعتی یـا حمـل ونقـل        
ـ  ــارتی امــ ــا ـتجـ وال بـ

ــا بــدون     ــه ی ــق الزحم ح
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.ده
:سایطو مؤقت واردېدل  نقلیه و د

مرکي کـنالرې خـه      ېله هغ 
چې د هغې مطـابق لـه        هعبارت د 

د یـوه پـه     متعاقدو اخونو خه    
ر شوې نقلیـه    قلمروکې یوه راجست  

واسطه کوالی شي دبل متعاقد اخ      
ترخاصوشرایطو قلمرو ته داخله او     

محـصول او   وارداتـو د  الندې  د  
خپل اصلي  مالیاتو له ورکې خه     

هېواد ته له بېرته رېدو د مخـه        
. معاف وي

له ولو د جادې پرمخ : نقلیه واسطه
موتوري نقلیه وسایطو او ترېلرونو له      

زاتـو سـره    یجهعادي لوازمو او ت   
له نقلیه واسطې سره چې یوای کله 

خو .خه عبارت ده  وي،شوي  وارد
.داچې محتوي بل ول ایجاب کي

.آن
: ورود مؤقت وسـایط نقلیـه     

لعمل گمرکی  عبارت است از طرز ا    
نقلیـه   که مطابق آن یک واسـطۀ     

ثبت وراجستر شده، در قلمرو یکی      
ن متعاقــد، مــی توانــد از طــرفی

متعاقـد دیگـر     رو طـرف  در قلم 
محــصول داخــل  واز پرداخــت

واردات ومالیات تحـت شـرایط     
ــه   ــشت ب ــل از برگ ــاص قب خ
کــشور اصــلی خــویش معــاف 

.باشد
عبارت است از تمام : نقلیهواسطۀ

وسایط نقلیه موتوری  روی جـاده       
وتریلر ها یکجا با لوازم وتجهیزات      

که با واسطۀ  نقلیـه      عادی، زمانی 
مگر اینکه محتوی    وارد شده باشد،  

.طور دیگری ایجاب نماید
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دوه یم فصل
د وارداتو د محصول له 

مؤقت واردېدلورکې پرته
له محصول او د وارداتو له مالیاتو       

خه معافیت
:پنمه ماده

پدې پروتوکول کې د بېرته رېدو      
و شرایطو او نورو شرایطو د درج شو

:له په پام کې نیولوسره
هر متعاقد هېواد خپل قلمرو ته       -۱

په بل متعاقد هېواد کـې ثبـت او         
راجستر شوو نقلیه وسایطو تـه، د       
محصول او د وارداتو د مالیاتو لـه        

ول بندیزورکې پرته او له هې
او محدودیت پرتـه، د    ) ممنوعیت(

.واردېدو اجازه ورکوي
وارد  چې مؤقتاً نقلیه وسایطو د-۲

تي معمـولي   اتـدارک په   دي، يشو
د وارداتو د کې نفتي موادو ته انکیو

مالیاتو لـه   د  محصول او د وارداتو     
ورکې پرته او له ممنوعیـت او د        
وارداتو له محدودیت پرته اجـازه      

فصل دوم
ورود مؤقت بدون پرداخت 

محصول واردات
محصول ومالیـات    معافیت از 

واردات
: ۀ پنجمماد

برگـشت   شـرایط بادرنظر داشت   
وسایر  این پروتوکول    دوباره مندرج 

:شرایط
هرکشور متعاقد، بـه قلمـرو      -١

خویش اجازه ورود مؤقت وسـایط      
ثبت وراجسرشده در کـشور     نقلیه  

متعاقد دیگر را، بـدون پرداخـت       
محصول ومالیات واردات وبـدون     
هیچ نوع ممنوعیت ومحـدودیت،     

.اعطاء می نماید
مواد نفتی حاوی تانکی هـای      -٢

تدارکاتی معمولی وسایط نقلیه کـه      
مؤقتا وارد شده اند، بدون پرداخت      
محصول واردات ومالیات واردات    

دودیت وبــدون ممنوعیــت ومحــ
. شـود واردات، اجازه داده مـی    
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ورکول کېي، له اخونو خه هر      
هغو نفتی مـوادو    دشي ییو کوال 

قدار تثبیت کـي    لپاره د اکثرحد م   
چې قلمرو ته یې د نقلیه واسطې په        

رده وا یوکی چې مؤقتاً  کتدارکاتي ان 
.شوېده، د واردېدو اجازه ولري

او نور هغه  د ول بکس    ،  لوازم-۳
نقلیه واسطې له عـادي     مواد چې د  

تجهیزاتوخه دي اوریس، د ساتنې 
او ارنې سامان آالت او په معقول       

د تـرمیم    مقدارکې د نقلیه واسطې   
د وارداتو د محصول جاتلپاره پرزه

او د وارداتو له مالیاتو خه معـاف    
لرونه باید د جال مدرکونو     ېي، تر د
. پو الندې راشيتر
متعاقدواخونو همدارنه موافقه -۴

وکه ترو د ترمیمي نقلیه وسایطو د 
ساتنې او ارنې او پرزه جاتو لپاره       

.مؤقت واردېدو ته اجازه ورکي
شخصي متعلقات

: شپمه ماده 
تـر د دغه شان شرایطو په اه        -۱

هریکی از طرفین می توانند، مقادیر     
حد اکثر را برای مواد نفتی تثبیـت        

آن در تانکی های نمایند که به قلمرو
نقلیه کـه مؤقتـاً     تدارکاتی واسطۀ 

وارد گردید، اجـازه ورود داشـته       
.باشد

لوازم، تـول بکـس  وسـایر        -۳
موادیکه  ازتجهیزات عادی  واسطۀ     

نقلیه و گریس ، سامان آالت حفظ        
و مراقبت  و پرزه جات در مقادیر        
معقول برای ترمیم واسطۀ  نقلیه، از       

محصول واردات ومالیات   پرداخت  
تریلر هـا    .می باشد معاف   واردات

تحت پوشش مـدارک جداگانـه      
.قرار گیرندرودیو
طرفین متعاقد همچنان توافـق     -۴

نمودند تا ورود مؤقت برای حفـظ       
مراقبت وسایط نقلیه ترمیمی وپرزه     و

.جات اعطاء نمایند
متعلقات شخصی

:ششمۀماد
در رابطــه بــه همچــو   -١
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کومه ایه چې دمرکونـو اداره       
نقلیــه واســطې دشــي یکــوال

غو باندې هخدمچلوونکي او نورورپ
اجازه ولري چې مؤقتاً  ،تحمیل کي 

د شخصي متعلقاتو معقول مقدار په      
ورودي هېواد کې د اوسېدو مودې      

سـره وارد   پام سره له انه     چې  ته  
.کي

۲-        د مسافرت لپاره مـواد اولـ
د  و ته او سرت مقدار تنباکو، سیار  

رف لپاره د وارداتو لـه  صم يشخص
محصول او د وارداتو له مالیاتو پرته       

.اجازه ورکول کېي
درېیم فصل

دمؤقت واردېدو د سندونو
صادرېدل

د مؤقت واردېدو سندونه
: اوومه ماده

قته توه  ومنقلیه واسطه چې په      -۱
دکوربه هېواد قلمروته وارده شوېده     
باید د مؤقت واردېدو یو سند لـه        

.انه سره حمل کي

گمرکات  ۀشرایط از آنجائیکه ادار   
باالی راننده و سایر اعضاء می تواند

واسطۀ  نقلیه تحمیل نمایـد       خدمه
اجازه داشته باشـند کـه مؤقتـاً        
ــات   ــولی از متعلق ــدار معق مق

اقامت توجه به مدت     ، با شخصی را 
و ارد در کشور ورودی بـا خـود      

.    نمایند
ـ     مواد -٢ ار دبرا ی مسافرت ومق

ت کوچک تنباکو، سیگار وسـگر    
برای مـصرف شخـصی، بـدون       
محصول واردات ومالیات واردات،    

.اجازه داده می شود
فصل سوم

صدور اسناد ورود 
مؤقت

رود مؤقتاسناد و
:هفتمۀماد
ۀ  نقلیه که طور مؤقـت       واسط-١

وارد قلمرو کشور میزبان شده یک      
سند ورود مؤقت را با خود حمـل        

.نماید
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د د مؤقت واردېدو د سندونو       -۲
موده د صادرېدو له نېې خه اعتبار

.وينههتله دېرشو وروخه زیا
دې ئیات نیمه ترېلر جز/لرېد تر-۳

ـ       ني خوه د لومت په جال تو
پـه  واردېـدو مؤقتد  نکي  ورکوو

.سندونوکې یاد شي
لـه  ه  د مؤقت واردېدو سند ب     -۴

متعاقدو اخونوخه د هر یوه پـه       
دخولي نقطه کې د واکمن شـخص       

دیپارتمنت لخوا صادرشي، دغه سند /
همدارنه د بانکي ضمانت یا دوراني 
بانکي ضمانت یـا د دو پاسـاژ د         
کارانې چې فعاله شي مشخـصات      

.ذکر کوي
اردېـدو د سـندونو     د مؤقت و  
مشخصات
: اتمه ماده

د مؤقت واردېدو د سندونو ول-۱
ــکل( ــرح او) ش ــاپ ددېط چ

.پروتوکول ضمیمه دي
رن ارغوانيلهول لپاره، ) الف(د 

مدت اعتبار اسناد ورود مؤقت     -٢
تجاوز ماز سی روز     ،از تاریخ صدور  

.نمی باشد
نیمه تریلر طور   / جزئیات تریلر -٣

جداگانه در اسـناد ورود مؤقـت       
حرکت دهنـده نخـستین ذکـر       

.شود
مؤقت توسط هریکی   سند ورود -٤

دخـولی   ۀدر نقط  از طرفین متعاقد  
دیپارتمنت ذیـصالح   /توسط شخص 

این سند همچنـان   . گرددمیصادر  
مشخصات ضمانت بانکی یا ضمانت 
بانکی دورانی یا کارنـه دو پاسـاژ      

عال شود، ذکـر    ـکه ف را هنگامی 
.می نماید

مشخـــصات اســـناد ورود 
مؤقت

: هشتمۀماد
و چاپ  مشخصات شکل، طرح    -١

اسناد ورود مؤقت ضـمیمه ایـن       
. پروتوکول می باشد

اوراق دارای رنگ   ) الف(برای نوع 
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لهول لپاره   ) ب(د او وپا ولرونک
رن لرونکو پـاو    )زرغون(شین

.خه ه اخیستل کېي
د مؤقت واردېدو سندونه پـه       -۲

ې چې پـه    دي ژبه دي پرته ل    انلیس
ـه  ملي ژبو موازي ه اخیستنه    

.وه کي
وزن چې ویل کېي د نقلیه هغه-۳

نومـوی  ،یالص وزن د  خواسطې  
کـې  ریک په سیستم  تیمیباوزن د   

. تصریح کېي
نوموي ېي داظهارهغه بیه چې - ۴

هېواد په پیسو او په امریکایي الرو       
ونه په هغه ای کې چې نوموي سند

.تصریح کېيصادرېي،
امتعه او ول بکس چې د نقلیه      -۵

ــطې ــول تجهواس ــمعم زات ی
مشخص اظهار ته اتیـا      ،يتشکیلو

.نلري

اوراق ) ب(، وبرای نـوع     ارغوانی
ــتفاده    ــبز اس ــگ س دارای رن

.شودمی
اسناد ورود مؤقت بـه لـسان       -٢

انگلیسی می باشد بدون  اینکه بـه        
موازی لسان های ملی اخالل ۀاستفاد
.نماید

ر مـی شـود وزن   وزن که اظها -٣
وزن . نقلیـه اسـت    خالص واسطۀ 

میتریک تصریح بایمذکور در سیستم 
.گرددمی

اظهار می شود به پول      قیمتی که -٤
وبه دالر امریکـایی     کشور مذکور 

درجایکه اسناد مذکور صادر مـی      
.  شود، تصریح می گردد

امتعه و تول بکس که تجهیزات      -٥
معمول وسایط نقلیه را تشکیل مـی       

رورت به اظهار مـشخص     دهند ض 
.ندارد
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فصللورم
مؤقت واردېدو شرایطد

د مؤقت واردېدو مدرکونه
: نهمه ماده

د نقلیه واسطې د مؤقت واردېـدو       
د مدرکونه، هماغه دکوربه هېـواد      

واسطه د مؤقـت    مرکي ادارو په    
 کـاپ د   واردېدو د اوندو سندونو   

ی چې  ددخولي السلیک   او درلودل
سندونو په کاپي   د  د مؤقت واردېدو    

.ثبتېيکې 
اصلي هېواد ته د نقلیه واسطې د       

بېرته رارېدو مدرکونه
: لسمه ماده

اصلي هېواد ته د نقلیه واسطې د -۱
       ېدو مدرک پـه هغـهربېرته را

چې په مخصوص   خروجي مهر سره    
ول سره د هغه هېواد د مرکـي        
ادارو په واسطه چې نقلیه واسـطه       

ول شوېده، د مؤقـت     بیهلته   مؤقتاً
واردېدو پر سندونو وهـل شـوی،       

فصل چهارم
شرایط ورود مؤقت

مدارک ورود مؤقت
:نهمۀماد

واسطۀ  نقلیه،     مدارک ورود مؤقت  
ــا دا ــناد  همان ــاپی اس ــتن ک ش

توسط ادارات   ورود مؤقت  ۀمربوط
میزبـان و امـضای     گمرکی کشور 

درکـاپی اسـناد    دخولی است که  
ــت   ــه ورود مؤق ــت مربوط ثب

.می گردد
نقلیه به   مدارک برگشت واسطۀ  

کشور اصلی
: دهمۀماد
واسطۀ  نقلیه به مدرک برگشت-١

ــشور اصــلی   ــاک مهــرب
ــی  ــهخروج ــک ــکل ه ب ش

ــصوص ــط ادارات مخـ توسـ
گمرکی کـشوری کـه واسـطۀ       

،آنجـا بـرده شـده      نقلیه مؤقتـاً  
، زده شـده   براسناد ورود مؤقـت   
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. برابرېي
په سندونو کې د مؤقت واردېدو -۲

،په هماغـه  ېدرج شوې نقلیه واسط   
اصلي حالت، ددغه شان سندونو د      

ک پـه   اعتبار په موده کې د استهال     
.استثني، بېرته ري

د مؤقت واردېدو د سندونو د       -۳
په صـورت    نشتوالياصلي کاپي د    

د کې چې د نقلیه واسطې د متصدي        
السلیک حمـل کـوونکې وي، د       
کوربه هېـواد د مرکـي ادارو د        
قناعت د ترالسه کولو لپاره د اثباتیه       

ی شي واندې شي امدرک بدیل کېد
هېواد اصلي   چې نقلیه واسطه واقعاً   
.ته بېرته وررېدلې ده

د مؤقت واردېـدو د سـندونو       
ترخیص

: یوولسمه ماده
خروجي مهر چـې د مؤقـت        هغه

واردېدو پرسندونو په مجاز وخـت      
موده کې درج شوی دی، د مؤقت       
واردېدو د سندونو د ترخیص او د       

. می گرددفراهم
اسناد ورود رجمندوسایط نقلیه - ٢

بـه  اصـلی    مؤقت به همان حالت     
استثنای استهالک در مدت اعتبـار      
همچو اسناد، دوباره برگشت مـی      

.نماید
فقــــداندر صــــورت -٣

ــناد    ــلی اسـ ــاپی اصـ کـ
ورود مؤقت، که حامـل امـضای       
ــه  ــطۀ  نقلیـ ــصدی واسـ متـ
ــه   ــدرک اثباتیـ ــد، مـ باشـ
بدیل برای حصول قناعـت ادارات      

ه ياراواندمی تگمرکی کشور میزبان
بـه   گردد که واسطۀ  نقلیه واقعـاً      

.کشور اصلی برگشته است
ــناد ورود   ــرخیص اسـ تـ

مؤقت
:یازدهمۀماد

مهـر خروجـی کـه بـر اسـناد      
ورود مؤقت در مدت زمان مجـاز       

ــده ــأثیر درج گردیـ دارای تـ
ــت   ــناد ورود مؤق ــرخیص اس ت
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ـ      ې زبانکي ضمانت د اعادې داغې
.لرونکی دی

زماني محدودیت
: دوولسمه ماده

،مؤقت واردېدو سندونه دې   د   -۱
د بانکي ضمانت د اعتبـار مـوده        

د هغـه د     ېلترله شـپ میاشـت    
صادرېدو د نېې لـه پیـل خـه         

.مشخصه کي
،موتوري نقلیه وسایط دې    هغه -۲

چې ددې پروتوکول د رژیم مطابق د 
واردېدو اجازه ولري، د کوربه هېواد 

ورو په تر کې یا     ) ۳۰(قلمرو د   
قت واردېـدو پـه     مؤچې د  ېهغس

ترک  ،سندونوکې مشخص شویدي  
واد ته د واردېدو    ېکي چې کوربه ه   

.له نېې خه پیل کېي
د الرې د من حادثې

:دیارلسمه ماده
د الرې په من کـې د نقلیـه         -۱

:واسطې تلف یا ویجاېدل
په هغه صورت کې چې په مؤقتـه        

ضـــمانت بـــانکی ۀو اعـــاد
.می باشد

محدودیت زمانی
:دوازدهمۀماد
اســناد ورود مؤقــت مــدت -١

اعتبــار ضــمانت بــانکی را   
آغــازحــد اقــل شــش مــاه از

ــشخص   ــدور آن، م ــاریخ ص ت
.سازد

موتوری که مطابق    ۀوسایط نقلی -٢
ورود می   ۀرژیم این پروتوکول اجاز   

داشته باشند، قلمرو کشور میزبان را 
وز یا طوریکه در    ر) ٣٠(در خالل   

ــت ــناد ورود مؤق ــاس شخص م
گویند، کـه از تـاریخ      شده  ترک  

بـه کـشور میزبـان آغــاز    ورود
.می گردد

حادثات بین راهی
:سيزدهمۀماد
تلف یا تخریب واسطۀ  نقلیه در -١

:بین راه
واســطۀ  نقلیــه هکــیدرصــورت
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یوې سطه داتوه وارده شوې نقلیه و
ژوره توه ویجاه   له په   مپېې له ا  

شوې وي، د بېرته رېـدو لـه        
دې شرط  پ. مکلفیت خه معافېي  

:چې
د وارداتو محصول او مالیات      -الف

کوربه هېواد تـه ورکـل شـوي        
.وي
یا نوموې واسطه ترک شوې      -ب

ــواد  ــه هېــ وي او د کوربــ
د مرکي ادارو لخوا منل شـوې       

.وي
یا د کوربه هېـواد د رسـمي         -ج

خص ې الندې د هغه شمقاماتو ترارن
ت چې هغه) نهاد(یا بنسيې په ل

وارده کې، ویجاه شوې وي او هر 
ول له خطرخه ژغـورل شـوي      

پرزه جات یا بېرته وررول شوي      
هم د وارداتو محصول او      ېوي یای 

.مالیات ورکي وي
:خط السیر بدلېدلد -۲

که چېرې د نقلیه واسطې متـصدي       
مجبورشــي چــې اکــل شــوې 

یـک  اثردر   ،وارد شده طور مؤقت   
شکل سـنگین تخریـب     ه  حادثه ب 

شده باشد، از مکلفیـت برگـشت      
ــاف  ــیمع ــرددم ــشروط گ ، م

:اینکهبر
محصول ومالیات واردات به    -الف
کشور میزبان پرداخته شـده      ۀادار
.باشد

تـرک  واسـطۀ  مـذکور       یا-ب
و از سوی ادارات گمرکی      گردیده

ــه شــده  ــان پذیرفت کــشور میزب
.باشد

یا تحت نظارت رسمی مقامات     -ج
کشور میزبان، به مصرف شخص یا      

آنرا وارد نمـوده،     که مؤقتاً  ینهاد
باشد وهرنـوع پـرزه   تخریب شده   

جات نجات داده شده از خطر یـا        
دوباره برگردانیده شده باشد یا هم      
ــات واردات را   ــصول ومالی مح

.پرداخته باشد
:تغییر خط سیر-۲

نقلیـه   هرگاه متـصدی واسـطۀ    
ـ   د کـه مـسیر تعیـین       ومجبور ش
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، د هغه له غوتنې خه      )مسیر(رهال
ه دلیل، ترک   د بهر حالت د وجود پ     

دکوربه هېواد د مرکونو کي ،هغه
ورکوي چې لـه    خبر   ادارې ته فوراً  

بلې ته دیوې    هواکمنو ادارو خه یو   
د اکلو په خاطر    )مسیر(بدیلې الرې 
.خبر ورکي

:د زماني محدودیت تمدید-۳
هغـه   یـا شخص   یو که چېرې  -۱
یې نقلیه واسـطه     اًس چې مؤقت  بن

ونکی شـي نقلیـه      هوارده کېد 
ه په علت یا پ   واسطه د فورس ماژور   

نه اکل شوو علتونو     و معقولو او  ورن
پروخت بېرته راوروي یا د مؤقت 

ه ترخیص کي، هغه    واردېدو سندون 
ــهدیوغوــتنلیک ــاره(بېرت ) دوب

رارېدو د مودې د تمدید لپاره، د    
مرکونو په اداروکې کوربه هېواد د 
ته رسـېدو دمخـه     د نېې له پای   

.رجويد
نـو  د کوربه هېـواد د مرکو      -۲

ادارې دغه ول تمدید ورکوي،
چې قناعت وکـي پـر      ه چېرې   ک

حالــت بــدلیل وجــودشــده را 
خارج از خواست او، ترک گوید،      

میزبان را   گمرکات کشور  ۀداراو ا 
کـی از   یدهد، که    اطالع می  فوراً

ــر را   ــصالح دیگـ ادارات ذیـ
بخاطر تعیین یک مسیر بدیل اطالع      

.دهند
:تمدید محدودیت زمانی-۳
یکـه  یـا نهاد   یهرگاه شخص -١

مؤقتا واسطۀ نقلیه را وارد نمـوده       
ـ     نتواند واسطۀ  علـت  ه  نقلیه را  ب

فورس مـاژور ویاعلـل معقـول       
ــده  ــشبینی ش ــر پی ــر، وغی دیگ

ــ ــد،یا اســناد ه ب ــع برگردان موق
ـ     رخیص نمایـد،  ورود مؤقت را ت

را بـرای تمدیـد      یدرخواستوی  
ــل  ــاره قب ــدت برگــشت دوب م
ــاریخ در ادارات   ــتم تـ از خـ
ــان درج   ــشور میزب ــی ک گمرک

.می نماید
ادارات گمرکات کشور میزبان    -٢

همچو تمدید را اعطاء می نمایند ،       
هرگاه قناعت نمایند که برگـشت     

۱۲۷



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

وخت بېرته رېدل یا د مؤقـت       
واردېدو د سندونو ترخیـصول، د      
فورس ماژور یا نه اکل شووحاالتو      

.ممانعت شوي دي،له امله
سطه مرکي  اقلیه و که چېرې ن   -۳

اداروته د بېرته رېدو لپـاره، د       
نقلیه وسایطو د مؤقت واردېـدو د       

ته رسېدوخه د ضرب االجل له پای
ورو په تر کې حاضره کی       ۱۴

شي او د ن توضیحات په قناعت       
دې شي، د نقلیه نبخونکې توه وا

وسایطو د مؤقت واردېدو لپاره پـه       
پر  بېرته رېدو مجاز وخت کې د   

کېدی شي سـترې     باندې نه اثبات 
.پې شي

پنم فصل 
صادروونکي او ضمانت 

بنسونه / کوونکي سازمانونه
)نهادونه(

:وارلسمه ماده
/انتبانکي ضـم  د   صادروونکي او 

دوباره بموقع، یا ترخیص اسناد ورود 
ت فورس ماژور یا حاالدراثرمؤقت، 

غیر قابل پیشبینی شده دیگر، ممانعت 
.شده است

هرگــاه واســطۀ  نقلیــه بــه -٣
ادارات گمرکی بـرای برگـشت      

ــ ــاره در خ روز از ١٤الل ـدوب
مؤقـت   ورود ختم ضرب االجـل   

برای وسایط نقلیه حاضـر کـرده       
خیر بــه شــود و توضــیحات تــأ

ــش   ــت بخ ــکل قناع ــاراش هي
ــات برگــشت  ــدم اثب شــود، ع
دوباره در زمان مجاز بـرای ورود       
مؤقت وسایط نقلیـه مـی توانـد        

.نادیده گرفته شود
فصل پنجم

نهاد های /سازمان ها
صادر کننده و ضمانت 

کننده
:چهاردهمۀماد

صـادر   نهـاد هـای   /سازمان هـا  

۱۲۸



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

ېپاساژکاران -دو/ دوراني ضمانت 
ــمانت ــوونکيض ــازمانونهک / س

.بنسونه
له متعاقدو اخونو خه هریـو       -۱

اجازه ورکوي ترو د    یوه بنس ته    
. مؤقت واردېدو سندونه صادر کي

کی باید بانکي ضمانت    نلېدوو -۲
یا دوراني بـانکي ضـمانت یـا د         

) کله چې فعاله شي   (کارانه  دوپاساژ
په توه  ) ش شرط ېپ( مخه شرط د د 

 حتد مؤقت واردېدو لپاره چې په را
و به هېواد لپاره د منلو    رسره د کو  

.واندې کيوي ،
بنس  /صادروونکي سازمان د  
لیتئومس

: پنلسمه ماده
د مجوز لرونکی صـادروونکی      -۱
د تضمینوونکي بانک په ه /سبن

د نقلیه واسطې له متصدي سره چې       
   ـه مبـالغ مـستقیماً      اخولد هغه

لیت لري و د    ئوېي، مس کورکول  
او کانه د مالیاتمحصول، وارداتو

کننده وضمانت کننـده ضـمانت      
کارنـه  / نت دورانـی  ضما/ بانکی

.دوپاساژ
یهریکی از طرفین متعاقد، نهاد    -١

تـا اسـناد ورود      دهدرا اجازه می  
.مؤقت را صادر نماید

ــ-٢ ــمانت ـانت ــده ض قال دهن
بانکی یا ضمانت بانکی دورانی  یا       

ـ  (کارنه دو پاساژ را    ال ـزمانیکه فع
یث پیش شرط برای اسناد     منح) شود

که به راحتـی بـرای       ورود مؤقت 
ه يور میزبان قابل قبول باشد، ارا     کش

.نماید
نهاد صـادر   /مسئولیت سازمان 

کننده
:  پانزدهمۀماد
/ صادر کننده دارای مجوز   نهاد   -١

بـا   بانک تضمین کننده مـشترکاً    
متصدی واسطۀ  نقلیه که از جانب او 

شـود،  پرداخته می  مستقیماً یمبالغ
دارند تا محصول واردات، مسئولیت

ه را، مطابق قـوانین     مالیات وتکتان 
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اتـو  کوربه هېواد د قوانینو او مقرر     
دموتوري نقلیه واسـطی    د،مطابق
سندونو په اه له     واردېدو د مؤقت

ـ  ېنغومقرراتوخه سر  د:ثالـم
، نه ضدمرکي قوانینو او مقرراتو نق

دونو نواب، د مؤقت واردېدو د س     
ته په پام سره د      )پروخت نه ترخیص  

.رژیم مطابق ورکيدې پروتوکول د
که چېرې د کوربـه هېـواد د         -۲

اداره په اثبات ورسوي چې مرکونو 
، نوموې  یسرغونې صورت موندل  

اداره کولی شي بانکي ضمانت نقداً     
.  ترالسه کي

د کوربه هېواد مرکي ادارې     -۳
تر السه کی مبلغ د هـر ول        باید  

ې له بې په مجرد د نه ثبوت، نسرغو
ورکه د   تهنه پدې شرط چې بېر    

مقرراتو په واسطه په    / داخلي قوانینو 
مشخص شوي وخت مـوده کـې      

تسلیم شوې وي، دو باره بېرتـه       ور
.ورکي

ومقرارت کشور میزبان با توجه به      
ــد  ــررات بپردازن ــف از مق تخل

نقض قوانین ومقررات گمرکی، :مثال
موقـع  ه  عدم پاسخ، عدم ترخیص ب    

در رابطـه بـه      ) اسناد ورود مؤقت  
اسناد ورود مؤقت واسطۀ  نقلیـه       
موتوری مطـابق بـه رژیـم ایـن         

.پروتوکول
گمرکات کـشور    ۀادار هرگاه -٢
ـ  کهزبان به اثبات برساند     می ی تخلف

مـی   مذکور ۀادار،  صورت گرفته 
وصول  نقداً را تواند ضمانت بانکی  

.نماید
ادارات گمرکی کشور میزبان    -٣

مجرد عدم  ه  مبلغ دریافت شده را ب    
ثبوت هرنوع تخلف، بدون تأخیر ،      
مشروط براینکه بـاز پرداخـت در    
خالل مدت زمان مـشخص شـده       

داخلی تسلیم مقررات / توسط قوانین
داده شده باشـد، دوبـاره پـس        

.دهند
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شپم فصل
د مؤقت واردېدو د سندونو

تنظیم
دنقلیه واسطې ویجاېدل

: شپاسمه ماده
په هغه صورت کې چې د مرکـي        
ادارو قناعت تر السه شـي چـې د     
مؤقت واردېدو د سندونو لرونکـې      

ل چې ویجاه   اسطه، پدې دلی  ونقلیه  
ه جبرانېدونکې توه د فورس     نیا په   

ماژور له امله زیانمنه شوې ده نشي       
بېرته وري، د وارداتـو     ی  کوال

مالیاتو ورکه اینه نده، پدې شرط      
چې نوموې نقلیه واسطه د کوربـه       
هېواد مرکونو ته سـپارل شـوې       

.وي
د نه ترخیص خبرتیا

:اوولسمه ماده
د مالیاتو د مرکي ادارې د وارداتو     

په هغه موده کې چې د ئیاتمبلغ جز 
نه ورکې له خبرتیا خه له یوه کال 

فصل ششم
تنظیم اسناد ورود 

مؤقت
خرابی واسطۀ نقلیه

: ۀ شانزدهمماد
قناعــت ادارات کــهصـورتی در 

کـه  شود فراهمذیصالح گمرکی   
اسـناد ورود    دارنـده نقلیه   واسطۀ
تخریب شده یا   بدلیل اینکه   ،  مؤقت

شکل جبران ناپذیر به اثر فورس      ه  ب
تواند ژور خساره مند گردیده، نمی ما

برگشت نماید پرداخـت مالیـات     
، مشروط نمی باشدواردات ضرورت 

مـذکور بـه     ۀنقلی براینکه واسطۀ 
گمرکات کشور میزبان سپرده شده     

. باشد
اطالعیه عدم ترخیص

: ۀ هفدهمماد
ادارات گمرکی جزئیات مبلغ مالیات 

که بیـشتر از    در مدتی  را واردات
نگذشته طالعیه عدم تأدیهیکسال از ا
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نه وي، ضمانت ير شوتېخه زیات
بانـک  . برابروي تهبانک کوونکي

ضمانت شوی مبلغ د اوندو مرکي 
ادارو لخوا د بانکي ضمانت د نقدي 
وصول له خبرتیا خه د یوې میاشتې 

.مستردويپه تر کې، 
وونکي نمبلغ چې د تـضمی     هغه

بانک په واسطه ورکول کېي
: اتلسمه ماده

و د نـه    د مؤقت واردېدو د سندون    
ترخیص پـه صـورت کـې بـه         

هغـو نقلیـه    بانک، یوونکنتضمی
وسایطو ته چې له اجراء وکـانې       
سره یوای بېرته رېدلې ندي د      
وارداتو د اجـراء و مالیـاتو لـه       
مجموع خه د زیات مبلغ ورکې      

.تیا ونلريته ا

برای بانک ضمانت کننـده     ،باشد
ــراهم ــیف ــازندم ــک. س بان

مبلغ ضمانت شده را در خالل یکماه 
ــدی    ــول نق ــه وص از اطالعی
ضمانت بـانکی ازسـوی ادارات      

.مسترد می نمایدگمرکی مربوطه، 
که توسط بانک تـضمین      یمبلغ

کننده پرداخته می شود
: ۀ هجدهمماد

یص اسناد ورود   عدم ترخ درصورت  
کننـده بـه     تضمین مؤقت، بانک 

پرداخــت مبلــغ بیــشتر از   
ــات واردات   ــوع مالیـ مجمـ
ــایط    ــه وس ــراء ب ــل اج قاب
ــه   ــا تکتان ــه ، یکجاب ــه ک نقلی
قابل اجراء، برنگشته اند، ضرورت     

.ندارد
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م فصلووا
نهایي حکمونه

د سرغوونکو محرومول
: نولسمه ماده

متعاقد اخونه حق لـري هـر        -۱
) بنسونه  ( بنس)/ اشخاص(شخص

په بین المللي د موتوري نقلیه وسایطو
مقرراتـو  / کې له نافذه قوانینو   لېد

خه د جدي سرغونې د ارتکاب      
وـه  په خاطر، په مؤقته یا دایمي ت      

ددې پروتوکول لـه اجراءخـه      
. محروم کي

ــد اخ  -۲ ــد متعاقـ د اونـ
د راًمرکي اداره دغه محرومیت فو    

د  او وبل متعاقد اخ مرکـي ادار     
وز لرونکــيجــاصــلي هېــواد م

کـوونکي  ضـمانت /صادروونکي
.بانک ته خبر ورکوي

اصلي هېواد ته د نقلیه واسطې د       
بېرته رېـدو د ثبـوت پـه        

کې نبرابرولو 

فصل هفتم
احکام نهایی
محروم ساختن متخلفین

:ۀ نزدهمماد
طرفین متعاقـد حـق دارنـد       -١

را  ) نهادها(نهاد) /اشخاص(خصهرش
خاطر ارتکاب تخلف جـدی  از       ه  ب

در  نافـذه مقررات گمرکی   / قوانین
ـ       ۀانتقال بین المللی وسـایط نقلی

موتوری،طور مؤقت یـا دائمـی از       
اجرای ایـن پروتوکـول محـروم       

.سازند
گمرکی طـرف متعاقـد      ۀادار-٢

بـه   مربوطه این محرومیت را فوراً    
د دیگر   ادارات گمرکی طرف متعاق   

بانک /دارای مجوز  ۀوبه صادر کنند  
اطالعضمانت کننده کشور اصلی، 

.می دهد
ثبوت برگـشت    ۀتأخیر در تهی  

واســطۀ  نقلیــه بــه کــشور 
اصلی
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: شلمه ماده
 سـسې، کلـه چـې د       ضامنې مو

د مؤقت   ،ي شي لدوپاساژکارانه عم 
سندونو د نه تـرخیص د      د  واردېدو  

ورـې ) ۹۰(خبرتیا له  نېې خه      
وخت لري ترـو د نقلیـه        موده

وسایطو د بېرته رېدو د ثبـوت       
مدرک برابرکي،که چېرې مرکي    
ادارې د برابر شوي ثبوت د اعتبار       

تردید النـدې راولـي،      رو والی ت  
د ضمانت کوونکي تـه        دېهغوی  

هوې مودې په تر کې چې ل      یېداس
وروخـه  ) ۱۲۰(يوسل اوشـل    

.ورکيزیاته نه وي، خبر
سپارنهيمؤقت
: تمه مادهشیووی

نه دو پاساژ   کار انشکه چېرې دغه    
وي او د مجازې زماني محدودې په       
تر کې برابره شوې نه وي، ضامنه       

ارداتو مالیات زیات نه    مؤسسه د و  
       زیات د دریو میاشتو مودې په تر

ودیعت ته سپاري یـایې      کې مؤقتاً 

: ۀ بیستمماد
که کارنه دومؤسسات ضامن، زمانی

عملی شود، به مـدت نـود       پاساژ
روز از تــاریخ اطالعیــه  )٩٠(

عدم ترخیص اسـناد ورود مؤقـت       
ثبـوت  مـدرک   تـا    دارندت  وق

ــه را    ــایط نقلی ــشت وس برگ
ــد ــه نماین ــاه ادارات . تهی هرگ

گمرکی مدار اعتبار بـودن ثبـوت       
تهیه شده را مورد تردید قرار دهند       
آنها ضمانت کننده را در خالل یک       
مدتی که بیشتر از یکصد وبیـست       

ــالع )١٢٠(روز ــد، اطـ نباشـ
.دهند

سپرده مؤقتی
: بیست ویکمۀماد

چنـین کارنـه دو پاسـاژ        هرگاه
باشد ودر خالل محـدوده زمـانی       
مجاز تهیه نشده باشـد، مؤسـسه       
ــات واردات را   ــامن مالیـ ضـ
درخالل مدت حد اکثر سـه مـاه        

. ودیعت سپرده یا می پردازده مؤقتا ب
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ا ورکـه د    یدغه سپارنه   . ورکوي
ودیعت یا نهایي ورکې له نېې خه 

نهـایي   ،وروسته ېله یوه کال مود   
.کېي

قيد پروتوکول تعل
: دوه ویشتمه ماده

ضـمانت  / د صـادروونکي   -الف
صلي هېواد لخوا د کوونکي بانک د ا

کوربه هېواد مرکـي اداروتـه د       
د ودیعت په سپارلو یا د وارداتـو        

محصول او مالیاتو په ورکه کـې       
د اکلي مـودې د   ) تقصیر( کوتاهي

ته رسېدو په صورت کـې او د        پای
مؤقت واردېدو د سندونو نه ترخیص 
یا له مقرراتوخه بله سـرغونه، د       

و تر  کوربه هېواد ادارې حق لري    
وتوري نقلیه واسطې د    مد حاضرې   

مؤقت واردېدو د سیستم اجـراء د       
ل د رژیم مطابق د نقلیه     ودې پروتوک 

واسطې د متصدي په واندې چې د       
اصلي هېواد صـادروونکی بانـک      
تقصیر پکې کوي، د تعلیق په حالت       

ــت    ــا پرداخ ــپرده ی ــن س ای
بعد از مـدت یکـسال از تـاریخ         
سپردن ودیعت یا پرداخت نهـایی      

.گرددمی
توکولتعلیق پرو

: ۀ بیست ودومماد
ــف ــپردن  -ال ــاهی در س کوت

ودیعت یـا پرداخـت محـصول       
واردات ومالیــات بــه ادارات  
گمرکی کشور میزبـان از سـوی       
ــادر  ــک ص ــلی بان ــشور اص ک

ضمانت کننده در صـورت     / کننده
وعـدم تـرخیص     معینه ختم میعاد 

اسناد ورود مؤقـت یـا تخلـف        
دیگر از مقررات، ادارات کـشور      

تا اجرای سیـستم     داردحق  میزبان  
ــطۀ  ــت واس ــه ورود مؤق نقلی
ــر را  ــوری حاض ــاموت بق مط

رژیم ایـن پروتوکـول در مقابـل       
متصدی واسطۀ  نقلیه کـه بانـک        
صادر کننده کشور اصلی آن تقصیر      

تعلیـق  حالـت   می نمایـد، بـه      
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. کې راولي
خه هـر    وله متعاقدو اخون   -ب

ددې پروتوکول تطبیق   شي   ییوکوال
تو سره د اضطراري    آاجراپه فوري   

حاالتو د پېېدو په صورت کې چې       
ه پپه بـش   کيملي امنیت اغېزمن  

د تعلیق په حالت کې      توه یا قسماً  
راولي، نوموی متعاقد اخ بل اخ      

هرومره ژر د دغه شان تعلیـق       ته  
خبر ورکوي چې عادي حالت ته د       
اوضاع په رارېدو سره ژر ترژره      

.يمپای مو
د تطبیق د موادو ول ددې پروتوک

ېنه
: درویشتمه ماده

د متعاقدو اخونو د مرکي ادارو      
استازي لترله په کال کې یول له       

         خـه د یـوه خونـود متعاقدو ا
غوتنې پربنس یو له بـل سـره        
وري ترـو ددې پروتوکـول د       

ېنې او بیـاکتنې    تر قموادو تطبی 
.الندې ونیسي

. در آورود
هریکــی از طــرفین متعاقــد -ب

ه می تواند تطبیق این پروتوکول را ب      
راآت فوری در صـورت     اج تخاذا

وقوع حاالت اضطراری که امنیت     
به،یا قسماً کامالًملی را متأثر سازد، 

طرف متعاقد  . دتعلیق در آور   حالت
مذکور، طـرف دیگـر را هرچـه        
سریعتر از همچو تعلیق خبر می دهد       
که با برگشتن اوضاع  به حالـت        
ــر خاتمــه  عــادی هرچــه زود ت

.می یابد
ــن  بررســی تطبیــق مــواد ای

وتوکولپر
:ۀ بیست وسومماد

نمایندگان ادارات گمرکی طـرفین     
متعاقد، حد اقل در سال یکبار یا به        
اساس درخواست یکی از طـرفین      

مـی نماینـد   متعاقد، باهم مالقات    
تا تطبیق مواد ایـن پروتوکـول را        
مورد بررسی وتجدید نظـر قـرار       

.دهند
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د شخو حل او فصل
: مه مادهلېریشت

په تفسیر یـا    د نوموي پروتوکول  
یا تطبیق کې هر ول شخه مستقیماً

انه خبـرو اتـرو سـره د        تپه دوس 
پاکستان د ترانزیتـي     -افغانستان  

سودار د هم غـ تـر ادارې        
.الندې ،حل او فصل کېي

ضميمهلوم
د مؤقت واردېدو د سندونو

ول
و دې مشخصات الند    ژبه يپه انلیس 

وندونسپهواردېدومؤقتدلرونکي
ژبو له ې    يله وېدو پرته په مل    

:وازي ديماخیستنې سره 
د حمل کوونکي او د حمل او        -۱

.متصدي نوم او ادرسد نقل 
.د نقلیه واسطې د مالک نوم-۲
سیم او سرغچ او د صادروونکې -۳

.ادارې السلیک
.انقضا نېهد اجازه لیک د -۴

وهغلهخروجي او دخولي نقطې  -۵

حل وفصل منازعات
: ۀ بیست وچهارمماد

ـ  ــوع منازعـ ــسیر هرن ه در تف
ــا تطبیــق پروتوکــول مــذکور  ی

یا با مـذاکرات دوسـتانه       مستقیماً
تحــت اداره همــآهنگی تجــارت 

پاکستان، حل   –ترانزیتی افغانستان   
.شودمیوفصل 

اولۀضمیم
شکل اسناد ورود 

مؤقت
اسناد ورود مؤقت شامل مشخصات     
ذیل به لسان انگلیسی بدون اخالل      

ی می لسان های ملی موازۀبه استفاد
:باشد 

اســم وآدرس حمــل کننــده -١
.ومتصدی حمل ونقل

.نقلیهنام مالک واسطۀ-٢
ۀسیم وسرغچ وامـضای ادار    -٣

.صادر کننده
.تاریخ انقضای اجازه نامه-٤
نقاط خروجـی ودخـولی بـا       -٥
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چې سره،   )والر(و  مسیرون ومشخص
.ېيبتعقی

ثبت او راجستر، د شاس نمبر او -۶
.د نقلیه واسطې ول

.د مال التجارې وصف-۷
.د بارونې ای-۸

.شولو ایتد -۹
ط یشرامخصوصهر ول هغه-۱۰

چې د هغو مطابق اجازه لیک صادر       
.شوی وي

ترانزیـت د  ې پـرمخ    د جاد  -۱۱
ه چې د هغـې      ېونې پر له پس   

.یمطابق، اجازه لیک صادر شوی د
د مالونو د اظهار لیک نمبر او -۱۲
.نېه
بانک، د بانکي يصادروونکد -۱۳

ضمانت شمېر، نېـه او د بـانکي        
.ضمانت مبلغ

ان نـوم او   صادروونکي سازم  -۱۴
یـا  /اود السلیک   ) ستون(خانهه  یو

.مهر لپاره
هد حامل نوم او آدرس او یو      -۱۵

.د السلیک یا مهر لپارهخانه 

مسیر های مشخص کـه تعقیـب       
.می گردد

شاسی ونوع نمبرثبت وراجستر،-٦
.واسطۀ  نقلیه

.ل التجارهوصف ما-٧
.محل بارگیری-٨
.محل تخلیه-٩

هرنوع شرایط مخصوص که    -١٠
مطابق آن اجازه نامه صادر گردیده      

.باشد
رانزیت  نمبر مسلسل سهمیه  ت    -١١

اجازه نامه روی جاده که مطابق با آن
.صادر گردیده است

ـ     -١٢ وال ـنمبر اظهار نامـه ام
.و تاریخ

ــده،  -١٣ ــادر کنن ــک ص بان
یخ ومبلـغ ضـمانت     تعداد، تـار  

.بانکی
نــام ســازمان صــادر   -١٤

یا /و ءکننده ویک خانه برای امضا    
.مهر
نام وآدرس حامل و یک خانه      -١٥

.یا مهر/برای امضاء و

۱۳۸



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

.د اعتبار او تمدید موده-۱۶
د ييمودې د جغرافیا   د اعتبار-١٧

.شمول حوزه
.د خولي او خروجي نقطه-۱۸

ات او  د نقلیه واسطې مشخص   -١٩
ي خوـوونکي   ند لوم ( فاتمواص

:)لر لپارهېلپاره او د نیمه تر
.د ثبت او راجستر هېواد-
د ثبت او راجستر نمبر-

د / ني ثبت او راجستر نېه    مد لو -
.تولید کال

).خالص(تش وزن-
.ناخالص وزن-
د تولیدوونکي سوداري ( جوول-

ري نوم یـا    یا سودا ) عالمت(نه
.)نه

.کود/ول/ لدام-
د شاس یا تولید نمبر یـا پرلـه         -

.هپسې
. د انجن پر له پسې ه-
.د انجن ظرفیت-

.د سلندرونو شمېر-
.د جال ایرونو شمېر-

.مدت اعتبار وتمدید-١٦
مدت  يىحوزه شمول جغرافیا  -١٧

.اعتبار
.دخولی وخروجیۀنقط-١٨
ــفات -١٩ ــصات و مواص مشخ

کت دهنده  برای حر ( نقلیه واسطۀ
):نخستین وبرای نیمه تریلر 

.کشور ثبت وراجسر-
.نمبر ثبت وراجستر-
سـال  /تاریخ اولین ثبت وراجستر   -

.تولید
.)خالص(وزن خالی-
.وزن ناخالص-
ــاختن- ــاری  ( س ــت تج عالم
نام یا عالمـت تجـاری تولیـد         یا

.)کننده
.کود/ نوع/ مادل-
نمبر شاسی یا تولیـد یـا نمبـر         -

.مسلسل
.نر مسلسل انجنمب-
.نظرفیت انج-
.ندر هاتعداد سل-
.تعداد تایر های جداگانه-
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.او نور مشخصات-
او ای، السلیک    دخولي نېه  -٢٠
.مرکي ادارو مهرد یا / او

د هر مؤقت واردېدو لپاره-٢۱
).ییددخولي تاْ(

ــای، -۲۲  ــه او ــروج نې د خ
.یا د مرکونو مهر/ السلیک او

واردېدو لپارهتهرمؤقد-۲۳
).خروجي تاْیید( ادارې د

د لپــارهبېرتـه رېــدو  د -۲۴
ثبتورکل شوي تمدید د مودو د       

.ه خانهپه غرض یو
درېیم پروتوکول

مرکي کنترول او ترانزیتي
رژیم

مبني
: لوم ماده

سودار د افغانستان ـ پاکستان د
د ) APTTA( دترانزیتي موافقه لیک

اتم فصل پربنس، متعاقـد     اووم او 
ــمېرد   ــندونو د ش ــه د س اخون
محدودولو،دکنالرو دساده کولو او 

.وغیره مشخصات-
تاریخ ومحل دخولی، امضاء     -٢٠

.یا مهر ادارات گمرکی/ و
برای هر ورود   ) تأیید دخولی (-٢١

.مؤقت
تاریخ ومحل خروج، امضاء    -٢۲

.یا مهر گمرکات/و
برای هـر   ) تأیید خروجی ( -٢۳

.ورود مؤقت
یک خانه برای ثبت مدت های - ۲۴

تمدید اعطاء شده برای برگـشت      
.دوباره

پروتوکول سوم
کنترول گمرکی ورژیم 

ترانزیتی
مبنی
:اولۀماد

به اساس فـصل هفـتم و هـشتم          
ــ ــی ۀموافقتنام ــارت ترانزیت تج
، (APTTA)پاکستان   –افغانستان  

ــناد و   ــا اس ــد ب ــرفین متعاق ط
کی  طرز العمل های طی مراحل گمر     
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په مروکونو پوری له اوند اجـراْ       
ی مکلفیت خه د ا د ترالسه       شو

الندی سـندونو   د ،کولو په غرض  
د تېرولـو لـه     اومرکي پاوونو   

.کنالروسره موافق دي
د پروتوکول محتوي

:دوه یمه ماده
ــستان او  ــل د پاک ــه پروتوک دغ
افغانستان ترمن ترانزیتي تېرېدل را     

نوموی پروتوکول تېرېدل تنظیموي،
په یوه فصل کې عمومي حکمونـه      

کوي چې پـه محـصول او        ياحتو
مالیاتو، مرکي ضمانت د حمل او      
نقل د واحد په سیم او سرغچ پورې        
اوند قواعد بیانوي او د متعاقـدو       
اخونو د هر یـوه ترانزیتـي الرې       

ه مشخـصوي،نور   مرکي دفترون او
فصلونه مرکي تشریفات چې پـه      

رسـېي  کې سرته مرکي دفترونو 
يارکوي او د متقـابلې اد      حتشری

.قواعد بیانوي،همکار لپاره

ذیل غرض محدود سـازی تعـداد       
ل ها، و اسناد، ساده سازی  طرز العم

نان از مکلفیت مربوط    یحصول اطم 
به گمرکات اجراء گردیده، موافق     

.اند
محتوای پروتوکول

: دومۀماد
این پروتوکول کنترول گمرکی عبور 

و مرور ترانزیتی را بین پاکستان و        
پروتوکول  . نمایدافغانستان تنظیم می 

احکام عمومی  ذکور دریک فصل  م
نماید که قواعد مربوط  میىاحتورا

، ضـمانت   به محـصول ومالیـات    
واحد حمـل    ، سیم وسرغچ  گمرکی

مـسیرهای   ونقل را بیان نمـوده و     
هریکـی از    ترانزیتی ودفاتر گمرکی  

. سازد طرفین متعاقد را مشخص می 
را  فصول دیگر تشریفات گمرکـی    

د گمرکی انجام می شو   که دردفاتر   
تشریح نموده و قواعـد را بـرای         

اداری متقابل بیان می داردهمکاری 
.
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فصلیلوم
عمومي حکمونه

تعریفات
: مه مادهېيدر

د رندولو موخېددې پروتوکول د
پاکستان  -په منظور او د افغانستان      

فقه لیک  اد ترانزیتي سودار د مو    
ـ فصل کې پـر درج      ) ۱(په ويش

تعریف سربېره، الندې اصطالحانې    
:دغه مفاهیم افاده کوي

دمرکونو لپاره  :ضمانت يمرک
د قبول ونغدي قابلیت لرونکي مالي 
ضمانت خه عبـارت دی چـې د        

دارو په واسطه یا د هغـوی د        سو
ولرونکوکمېـــشن کـــارانجواز

له الرې، د ترانزیتي     )کارکوونکو(
په هکله د هغه یوه مبلغ لپاره        ومالون

چې د متعاقدو اخونو د وارداتو د       
: ندې کېيمالیاتو معادل وي، وا

له یوه  : د مري ترانزیت عملیه   
مبداْ دفترخه د مقصد یوه دفتر ته       

ې  د مالونوله دترمرکي ترانزیت الن

اولفصل
احکام عمومی

تعریفات
:سومۀماد

منظـور توضـیح هـدف ایـن        ه  ب
پروتوکول  وعالوه بر تعریف مندرج   

ــصل  ــ) ١(ف ــارت ۀموافقتنام تج
پاکـستان،   –ترانزیتی افغانـستان    

اصطالحات آتی مفاهیم ذیل را افاده      
: ایدمی نم

است از   عبارت: ضمانت گمرکی 
ــت   ــالی دارای قابلی ــمانت م ض

گمرکات که   نقدی قابل قبول برای   
کمیـشن   توسط تاجران یا از طریق    

ــاران ــارگزاران(کـ دارای) کـ
وال ترانزیتی ـآنان، راجع به اممجوز

مبلغ که معادل مالیـات     برای یک   
ه میيطرفین متعاقد باشد، اراواردات

:گردد
عبارت : یت گمرکی عملیه ترانز 

از حمل ونقل اموال ازیـک       است
دفتر مبدأ به  یک دفتر مقصد تحت        
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.حمل او نقل خه عبارت ده
له هغه شخص خه    : اظهاروونکی

مالونو یو  ) GD( عبارت دی چې د   
       اظهار لیک السلیک کوي یا له هغه

مـن یو واک  ېیخه په استازیتوب  
.ص السلیک کويشخ

دمرکي ترانزیت لپاره د مالونو     
له هغه اظهار لیـک     : اظهار لیک 

خه عبارت دی چې په تفـصیلي       
ه ترتیب شوی، چې د هغه پـه        تو

واسطه ذینفـع شـخص مالونـه د        
زیت لپاره اظهاروي او    نمرکي ترا 

ته د  مشخصات چې مرکونو   هغه
ـ مرکي ترانزیت د عملیې دا     اْرج

. رابرويب،لپاره الزم دي
ه مرکي  هغله هر : د مبداء دفتر  

یـوه  دفتر خه عبارت دی چي د     
مرکي ترانزیت عملیه ورخه پیل     

. کېی
له هر هغـه    : دالرې د من دفتر   

لهعبارت دی چې   مرکي دفترخه 
د مرکي ترانزیت د عملیې یې الرې 

.ترانزیت گمرکی
عبـارت اسـت از    : اظهارکننده

ـ     شخصیکه والـیک اظهار نامه ام
(GD)       ـ ه را امضاء می نماید ویا ب
ــ ــک شــخص نماین دگی از وی ی

.کندمیباصالحیت امضاء
اظهار نامه اموال برای ترانزیت     

از اظهار نامه ارت استعب: گمرکی
ـ   شـکل تفـصیلی ترتیـب      ه  که ب

شــده، کــه توســط آن شــخص 
وال را بـرای ترانزیـت      ـذینفع ام 

گمرکی اظهار نموده ومشخـصات     
جهت اجرای   تراکه برای گمرکا  

ترانزیت گمرکی  الزم است      ۀعملی
. تهیه می نماید

عبارت اسـت از هـر      : دفتر مبدأ 
ـ       دفتر ۀگمرکی که  از آن یک عملی
یـــت گمرکـــی آغـــاز ترانز

.می گردد
عبارت است  از هر :دفتربین راهی

ــی ــر گمرک ــق دفت ــه از طری ک
ۀتی در جریان عملی   آن اموال ترانزی  
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.مالونه تېرېييترانزیتپه بهیرکې 
مرکـي هغه  له هر : دمقصد دفتر 

خه عبارت دی چې دمرکي     دفتر
تـه  ایپهغه کې  ترانزیت عملیه په  

. رسېي
خهد پروتوکول مو

لورمه ماده:
ددې پروتوکول حکمونه د هغـو      

او نقل، تېرېدل    ترانزیتي مالونو حمل  
واحدونوکې ترپو راتېرېدل په هغو

: الندی راولي چې
یوه ثالث هېواد له قلمروخه     د -۱

ه یواخ په قلمروکې د   د یوه متعاقد    
بل متعاقـد اخ د     ای په قصد د   

.قلمرو له الرې استول شوي وي
هغه مالونه چې لـه متعاقـدو        -۲

اخونو خه د یوه له قلمروخه پیل 
ثالث هېواد پـه    کوم چې د یوه     شي

ای پـه مقـصد     ه  قلمروکې د یو  
بل متعاقد اخ د او استول شوي وي 

.يله الرې ترانزیت شمرولد ق
هغه مالونـه چـې د متعاقـدو      -۳

. ، عبور می نمایدترانزیت گمرکی
ــصد ــت : دفترمق ــارت اس عب

از هر دفتر گمرکـی کـه عملیـه         
ترانزیت گمرکـی در آن خاتمـه       

.میابد
هدف پروتوکول

:  چهارمۀماد
ل حمـل ونقـل      این پرتوکو  احکام

در   را ترانزیتـی  اموال عبور ومرور 
واحد های حمل ونقل تحت پوشش      

:قرار می دهد که
یک کشور ثالث بـه      از قلمرو -١

قصد محلی  در قلمرو  یک طـرف        
متعاقد از طریق قلمرو طرف متعاقد      

.دیگر ،فرستاده شده باشد
کـه از قلمـرو یکـی      اموالی-٢

نماید که بـه    ازطرفین متعاقد آغاز    
یک کـشور   قصد محلی در  قلمرو      

از طریق   ثالث فرستاده شده باشد و    
ترانزیـت   اقد دیگر قلمرو طرف متع  

.گردد
که از طریق قلمرو طرفین اموالی-٣
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اخونو د قلمرو له الرې تېرشي کوم 
چې له یوه ثالث هېواد خه پیل اوبل 

.ثالث هېواد ته استول شوي وي
مالیـات، مؤقـت    محصول او 

واردېدل
: پنمه ماده

و هغه  اخونه موافقه کوي، تر    -۱
مالونه چې له متعاقدو اخونوخه د      

اخ تـه   یوه له الري بـل متعاقـد        
یا ثالث هېواد ته  ،ته وروستني مقصد 

استول کېی او د مرکي ترانزیت      
مطابق لېدول کېی، د وارداتـو د       

تابع ونه محصول او مالیاتو دورکې
شرایط روي، پدې شرط چې هغه  

چې پدې پروتوکول کـې تـصریح       
. شوي له هغو سره مطابق وي

د مرکي ترانزیت لپاره مرکي 
دفترونه
:مادهشپمه 

تیا له مخې   شي د ا   یاخونه کوال 
ددې پروتوکول د موخو د پلي کېدو 
په غرض او ددې موافقه لیک مطابق       

متعاقد عبور نمایند که از یک کشور 
ثالث آغاز وبه کشور ثالث دیگـر       

.فرستاده شده باشد
ــات، ورود   ــصول ومالی مح

مؤقت
: پنجمۀماد

طرفین توافق می نمایند، تا اموال را       
که از طریق یکی از طرفین متعاقد به        
مقصد نهایی  به  طرف متعاقد دیگر، 

ـ         تاده یا بـه کـشور ثالـث فرس
شود و طبق ترانزیت گمرکـی      می

گردد، تـابع پرداخـت      انتقال می 
واردات نگردانند، مالیاتومحصول

شرایطی که در این     مشروط براینکه 
ل تصریح شده با آن مطابق      پروتوکو

.باشد
گمرکی بـرای ترانزیـت     دفاتر

گمرکی
: ششمۀماد

ــسب  ــد برح ــی توانن ــرفین م ط
ضرورت، با درجریان گذاشتن طرف 

کی اضافی دیگر را    متعاقد دفاتر گمر  
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دنور اضافي مرکي دفترونه د متعاق     
اخ په جریان کې په اېودو سره 

دفتر، دالرې د د و د مبداْاکي ترو
من دفتر اود مقصد د دفتر په توه        

.عمل وکي
لپـاره د    د مرکي ترانزیـت   

مرکي دفترونوکاري ساعتونه   
اوواک

: اوومه ماده
ددې پروتوکول په منظور اوند      -۱

لـه مرکي دفترونه چې په ه پو     
دوه اخیزې موافقې موقعیت لري، د

له مخې د رخصتیو په وروکې هم       
.ستي ويیپران
متعاقد اخونه خپلـو اونـدو       -۲

ته اجازه ورکـوي    مرکي دفترنو 
ه مالونه چې ترمرکي    ول هغ و  تر

ترانزیت الندې ددې پروتوکول لـه      
حکمونو سره په مطابقت کې لېدول 

. شوي دي، ترخیص کي
د مرکي ترانزیت لپاره د مالونو 

اظهار لیک

این پروتوکول   غرض تحقق اهداف  
این موافقتنامه  تعیین     ۀومطابق روحی 

نمایند تا منحیث دفتر مبدأ، دفتـر       
ن راهی و دفتـر مقـصد عمـل         بی

.نمایند
ساعات کاری وصالحیت  دفاتر     
ــت   ــرای ترانزی ــی ب گمرک

گمرکی
:  هفتمۀماد
منظور این پروتوکول دفـاتر     ه  ب-١

کـه در سـرحد     مربوطه   گمرکی
حـسب  مشترک موقعیت دارنـد،     

توافق دوجانبه در روز های رخصتی      
.نیز باز می باشد

طرفین متعاقد دفاتر گمرکـی     -٢
خـویش اجـازه     ۀمربوط یسرحد

دهند، تا تمام اموال را که تحـت   می
ترانزیت گمرکی در مطابقـت بـا       

قال داده  ـاحکام این پروتوکول انت   
.شده، ترخیص نمایند

اموال برای ترانزیـت     ۀاظهارنام
گمرکی
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: مادههاتم
شي د مالونو د یمتعاقد اخونه کوال

اظهار لیک فورمې چې د مرکـي       
ترانزیت لپاره ورخه ه اخیستل     

   ي، پهه ل کېې پروتوکول سره   د
. په مطابقت کې، تجویزکي

مرکي ضمانت
: نهمه ماده

و متعاقد اخونه ژمن کېي تر     -۱
لیت ئومسمرکي ضمانت دهر ول   

خه چـې د پاکـستان او       ْ  له اجرا 
افغانستان ترمن د مرکي ترانزیت     
د یوې عملیې مطابق د ا د ترالسه        

وکار وي  کولو لپاره مطرح کېي،   
. يکقبول یېاو 
د ترانزیتــي عملیــې لپــاره د -۲

مرکي ضمانت مبلغ د مرکونو په      
  کل  اواسطهي تر کې  دولو پرلې

شوو مـالونو بانـدې د هـر ول         
وارداتو د ورکې و مالیات، تـر       

. پو الندې راولي
توه ههغه اشخاص چې په منظم-۳

: هشتمۀماد
طرفین متعاقد می توانند فورمه های      

ـ       ۀاظهارنامه اموال را که برای عملی
ی استفاده می شـود     ترانزیت گمرک 

ــن مــشترکاً ــا ای در مطابقــت ب
.پروتوکول، تجویز نمایند

ضمانت گمرکی
: نهمۀماد
شوند متعهد می  عاقدمت طرفین-١

تا ضمانت گمرکی را برای حصول      
ی نان از اجرای  هرنوع مسئولیت     ياطم

ترانزیت گمرکی ۀکه طبق یک  عملی
بین پاکستان وافغانـستان مطـرح      

تـه  وقبـول     گـردد، بکارگرف  می
مبلغ ضـمانت گمرکـی    -. نمایند

ترانزیتی توسط گمرکات ۀبرای عملی
تـا هرنـوع    گـردد مـی  تعیین  

مالیات واردات قابـل پرداخـت      
ــل انتــ  ــاالی اموا قال دادهـب

ــش  ــت پوشـ ــده راتحـ شـ
. قرار دهد

اشخاصی که بطور منظم عملیۀ     -٣
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ترانزیت عملیه سرته   د  د مرکونو   
د مرکونو  ورسوي، حق لري تر   

لپاره د منلوو یو دوراني ضـمانت       
تچې لکال لپاره د اعتبار ۀد یوۀرل
. تسلیم کي،و وي

۴-  ۀصورت کې چـې یـو      په هغه
    یشخص یو دوراني ضمانت ورک

ه اتیا ولـري    بوي، مرکې ادارې    
د ضـامنې    چـې  و ثابته کي  تر
ې په واسـطه د ضـمانت د        سسمؤ

له صادرو شوو سندونو اصلي نسخه      
دمخه خه د مرکي ترانزیـت د       

ې دعملیاتو لپاره برابره شوېده، پرته ل
و په ضمانت   هغوی مکلف دي تر   
و د اعتبار په    ئیاتپورې د اوندو جز   

.نسبت شک او تردید وکي
ـ     ې لـه فزیکـي مرکـي پلن

)لـه    دالرې  او د ) بازرس من
اسکورت خه معافیت

:لسمه ماده
: فیتخه معاېله فزیکي پلن-الف

مرکي ادارې د الرې په من کې د   

ترانزیت گمرکی را انجام می دهند،      
ت دورانـی    حق دارند تا یک ضمان    

قابل قبول برای گمرکات را که حد       
اقل برای یکسال قابل اعتبار باشد،      

.تسلیم نمایند
که یـک شـخص     در صورتی -٤

یک ضمانت دورانی داده باشـد،      
ــاز  ــی نی ــا داردادارات گمرک ت

ثابت نمایند که نسخه اصلی اسناد      
ضــمانت صــادر شــده توســط 

یات لمؤسسه ضامن از قبل برای عم     
مرکی تهیه شده است، در ترانزیت گ

غیرآن ایـشان  مکلـف انـد تـا          
ــات   ــار جزئی ــه اعتب ــسبت ب ن
مربوط به ضمانت شـک وتردیـد       

.نمایند
معافیت از باز رسـی گمرکـی       
ــکورت  ــی و از اسـ فیزیکـ

بین راهی
: دهمۀماد
:معافیت از بازرسی فیزیکی-الف
ت گمرکی، از باز رسی هـای        ادارا
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نقلیه واسطې او مال التجـارې لـه        
معمولو فزیکی پلنو خه باید ان      

ې د حمل او نقل د      ر داچ وساتي، م 
سرغچ یا مهر اوالک واحد په سیم او

ې دستکار یـا ینـو     حکې صری 
 ته په پام   ینو اطالعاتو تمشخصو رې

ې نسره له مقرراتو خه د سـرغو      
. يمان وش

اســتثنایي فزیکــي مرکــي -ب
: پلنه

شـي پـه     یمرکي ادارې کـوال   
ت وخاستثنایي توه او په خاصه هغه 

مـان وکـي    چې د سـرغونې   
مال التجاره د الرې په من کـې د         

.تابع ورويفزیکي پلنې
سیم او سرغچد مروکونو

: مادههیوولسم
سرغچ چې په مرکي هغه سیم او-۱

ترې اخسیتنې  سیم او سرغچ کې     
یـول کېـی بایـد ددې       نالندې  

ضمیمه کې د درج ) ۲(پروتوکول په 
. شوو اقل حد شرایطو مطابق وي

ــول ــی معم ــی فیزیک ــین راه ب
خود داری ۀ نقلیه ومال التجارهواسط

نمایند، مگر اینکه نظر به دسـتکار       
سرغچ یـا مهـر     صریح در سیم و   

والک های واحـد حمـل ونقـل        
یا بعضی اطالعات موثق مـشخص      
گمان تخلـف از مقـررات بـرده        

.شود
بازرســی گمرکــی فیزیکــی -ب

:استثنائی
ت گمرکی می تواننـد  طـور     ادارا

ه گمان کزمانیو مخصوصاًاستثنائی
ند، مال التجاره را تابع     تخلف را ببر  

راهی قرار مـی    بینفیزیکی   بازرسی
. دهند

سیم وسرغچ گمرکات
: یازدهمۀماد
وسرغچ کـه در اجـرای       سیم  -١

ــی ــرغچ گمرکـ ــیم وسـ سـ
گیرد، با حد   مورد استفاده قرار می   

این ) ٢(مندرج ضمیمه  اقل شرایط 
.پروتوکول مطابق باشد
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هغه سیم او سرغچ چې دبـل        -۲
د اخ د مرکـي ادارو پـه        قمتعا

واسطه واسطه یا د یوه ثالث هېواد په
د شـرایطو  ېاو د ضـمیم   نصبېي  

شــي ددې یمطــابق وي، کــوال
کېدو لپاره پلېدپروتوکول د موخې 

ومنل شي،په هر حال، له اخونـو       
خه هر یو د خپل سیم او سرغچ په         

. نصبولوکې ازاد دي
متعاقد اخونه، د هغه سـیم او        -۳

سرغچ نمونې کومې چې د مرکي      
ترانزیت لپاره ورخه ه اخلي، یو      

. بل په واک کې ورکويد
د نقلیه واسطې  سیم او سرغچ

:مادههدوولسم
مال التجارې دد نقلیه واسطې - الف

مبـداْ د دې)محفظـه (کمپارتمنت
سـرغچ  مرک په واسطه سیم او    

.شي
ه هېواد د بل متعاقد اخ د بکور-ب

مرکي ادارو په واسطه نصب شوي      
دې شرط چې   پسیم او سرغچ مني،     

توسـط  سیم وسـرغچی کـه      -٢
ادارات گمرکی طرف متعاقد دیگر     
یا توسط یک کشور ثالث نصب می      

گردد و با شرایط مندرج  ضـمیمه        
مطابق می باشد، می توانـد بـرای        
تحقق هدف این پروتوکول پذیرفته     

هرحال، هریکی از طرفین    ه  ب.شود
در نصب سیم وسرغچ خویش آزاد      

.است
،نمونه  های سیم    طرفین متعاقد -٣

هدف ترانزیـت   ه  بوسرغچ را که    
گمرکی از آن استفاده می نماید، در       

.اختیار همدیگر قرار می دهند
ماده سیم وسرغچ واسطۀ  نقلیه    

:  دوازدهم
-مال) محفظه(پارتمنتـکم-الف

دفتـر   التجاره واسطۀ نقلیه، توسط   
گمــرک مبــدأ، ســیم وســرغچ 

.گردد
کشور میزبان سیم وسـرغچ      -ب

ادارات گمرکـی     نصب شده توسط  
ــر  ــد دیگ ــرف متعاق ــی را ط م
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هغه سالم اوالس وهل شوي نه وي،       
خو په هغه صـورت کـې چـې د          
کنترول په غـرض ضـرورت وي،      

و یو اضافي سیم اوغوی حق لري ه
سرغچ خپـل قلمروتـه د ننوتـو        

. نصب کيخت،روپ
که چېـرې، مرکـې ادارې،      -ج

مجبورې شي د الرې په من کې د        
مال التجارې د فزیکي پلنې د سرته       

لو په منظور، سیم او سرغچ مات سور
کي، هغوی باید نـوی سـیم او        
سرغچ پر هغه باندې نصب او دغه       

لي ترانزیتي او د مرکي مل په داخع
ترخیص په سندونوکې ثبت او درج      

.کي
یا نه بسته    /د ستر حجم لرونکې    -د

بندي شوې مال التجاره، چې د وزن، 
خپل طبیعت په   سایز یا اندازې یا د    

دالیلو معموالً لېد په سر بسته نقلیه       
ېدیي ک مواسطه کې صورت نه مو    

ته واسـطه   رشي له سیم او سرغچ پ     
ولېدول شي، پدې شرط    نقلیه کې   
د ورکل شوو   ي مالونه چې نومو 

بپذیرد،مشروط بر اینکه آنها سـالم      
ده باشـند، مگـر در      دست ناخور و

که غرض کنترول ضرورت    صورتی
باشد، آنان حق دارند تا یک سـیم        
وسرغچ اضافی را در وقت دخول در 

.دنقلمرو خویش، نصب نمای
ــی ،  -ج ــاه ادارات گمرک هرگ

ـ    منظـور انجـام    ه  مجبور شوند ب
-الـی بین راهی م   باز رسی فیزیک  

وســرغچ را التجــاره ســیم  
ــیم و  ــا سـ ــشکنند، آنهـ بـ

جدید را  برآن نصب وایـن        سرغچ
عمل را در  اسناد ترانزیتی و ترخیص 
ــت ودرج  ــی ثب ــی داخل گمرک

.نمایند
/ مال التجاره دارای حجم بزرگ-د

یا بسته بندی ناشده، که بدالیل وزن، 
سایز واندازه ویا طبیعت خـویش،      

قال در واسـطۀ نقلیـه      ـتان معموال
قال داده نمی شوند، می ـانتسربسته

نقلیه بدون سیم    نند توسط واسطۀ  توا
وسرغچ انتقال داده شوند، مشروط     
براینکه اموال مذکور با حواله بـه       
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په  بسته بند  د(حواله پهتشریحاتو
و اونور و، انورون و، عکسون )لست

وپېژندل په اسان تشخیص او   ) کې
یله د مالونو له هر     سو پدې و  شي  

ول تعویض یا د مالونو له ایـستلو        
.یوی وشينخه مخ

ترانزیتي سـندونه او داخلـي      
یصمرکي ترخ

: مادههدیارلسم
ې ددیان دصد نقلیه واسطو مت-الف

داخلي مرکي ترانزیت او ترخیص     
چی په ضمیمه کې د درج      ( یو سند 

له انه )شخصاتو لرونکی ويمشوو 
ــې د  ــوم چ ــدوي ک ــره ولې س
صادروونکې ادارې لخوا صادر شوی 
ــصول او   ــې مح وي او د مرک
مالیــاتو، نغــدي جریمــو او  

ین ه تـــضمکـــکـــانې ور
.کي

نوموی سند د حمل او نقل د        -ب
.شيهر واحد لپاره صادر

نوموی سند یوازې د یو ـل        -ج

درلست بسته  (شده  تشریحات داده   
به ) بندی، عکس ها، تصاویر وغیره    

آسانی تشخیص و شناسـائی شـده       
ز هرگونـه    بتواند تـا بدینوسـیله ا     

تعویض ویا کشیدن اموال جلوگیری     
.عمل آیده ب

اسناد ترانزیتی و ترخیص گمرکی 
داخلی

: ۀ سیزدهمماد
وسایط نقلیه یـک     متصدیان-الف

سند ترانزیت و ترخیص گمرکـی      
ات  که حاوی مشخـص   (داخلی را   

بـاخود  ) مندرج ضـمیمه باشـد    
ــدحمل ــط ادارنماین ــه توس ۀ، ک

صادرکننده صـادر شـده باشـد      
ــات وپ رداخــت محــصول و مالی

ــای  ــه هـ ــی، جریمـ گمرکـ
ــضمین    ــه را ت ــدی وتکتان نق

.نماید
واحـد   برای هر سند مذکور -ب

.حمل ونقل صادر گردد
ــرای -ج ــرف ب ــند مذکورص س
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ت لپاره د اعتبـار و دی او        رمساف
     مـوده او د    باید د هغو د اعتبار و

جغرافیایي مدار د شـمول حـوزه       
. مشخص کي

يپر الندې اصلدې نوموی سند -د
: مشتمل ويېباندکاپیو

ــوه کــاپي-۱ /صــادروونکيی
.تضمینوونکي سازمان ته

يیوه کاپي د حمل اونقل متصد      -۲
.ته
هېواد د داخلي   یوه کاپي د مبداْ    -۳

.تهادارو دفترمرک د 
یوه کاپي د هر هېواد د ترانزیتي   -۴

مرک ادارې ته کوم چې له قلمرو      
.يمخه یې لېدېدنې صورت مو

یوه کاپي د مقـصد هېـواد د         -۵
.لي مرکي ادارو دفتر تهداخ

.یوه کاپي د پلنې لپاره-۶

ی باشد  یکبار مسافرت قابل اعتبار م    
ـ    ۀمدت و حوز   ايىشـمول جغرافی

مدار اعتبـار آنـان را مـشخص        
.سازد

های مذکور مشتمل بر کاپیسند- د
:اصلی ذیل باشد

یک کاپی برای  سازمان صادر      -۱
.تضمین کننده/ کننده

یک کاپی برای متصدی حمـل      -۲
.ونقل

ادارات  یک کاپی برای دفتـر    -۳
.گمرک داخلی کشور مبدأ

گمـرک   ۀیک کاپی برای ادار   -۴
ترانزیتی هرکشوری که از طریـق      
قلمرو آن انتقاالت صـورت مـی      

ادارات دفتریک کاپی برای-.گیرد
.گمرکی داخلی کشور مقصد

.یک کاپی برای تفتیش-۶
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دوه یم فصل
ْتشریفات چې په مبداهغه

کېيکې اجراْدفتر
اسنادي تشریفات

مادههوارلسم:
د مرکـي    دېوونکی  اظهار -۱

دفترکـې د    په مبداْ کارانه  ترانزیت  
هغو مالونو لپاره چې تـر مرکـي        

ـ      ه ترانزیت الندې لېدول کېي ل
یا د حمل او نقـل لـه         زوسوداری

ای پـه مرکـي     سندونو سره یو  
. اداروکې درج کي

د مالونو د اظهار لیک یوه کاپي  -۲
مادې ) ۱۶(پروتوکول دېدې، د د

په لومر فقره کې د درج شـوې        
کاپ د بېرته رارېـدو تروختـه       

ـ ل شـي    تلقه وسـا  عپورې م    و د
مرک له قلمروخه د مالونو ترک      

. یید کيکول تاْ
پـه   مرکي ادارې دې د مبداْ     -۳

دفترکې خپل قناعت السـته راوي      
: چې

فصل دوم
تشریفات که  در دفتر 

شودمبدأ اجراء می
تشریفات اسنادی

:  چهاردهمۀماد
کننده کارنـه ترانزیـت     اظهار-١

گمرکی را در دفتر مبـدأ بـرای        
ــوالی ــت ام ــت ترانزی ــه تح ک
شـوند  مـی ادهدلاقـانتگمرکی

تجــارتی یــا یکجــا بــا اســناد
درجگمرکیحمل ونقل درادارات  

. نماید
ــاپی از اظهارنامــ -٢ ــک ک ۀی

اموال را، تازمانی برگشت کـاپی      
مـــاده ) ١(منـــدرج فقـــره 

این پروتوکول معلق حفـظ     ) ١٦(
ـ       گردد، وال ـکه ترک  گفـتن ام

ــرک، تاْ  ــرو گم ــد را از قلم یی
–. نماید

ادارات گمرکی در دفتر مبـدأ      -٣
فـراهم نماینـد    خویش را    قناعت

:که
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د مالونو اظهار لیک پر وخت       -الف
.بشپ شوی دی

یت لپاره اظهار   زد مرکي تران   -ب
شوي مالونه، هماغه مالونه دي کوم      
چې په اظهار لیک کـې مـشخص        

.شوي دي
.مرکي ضمانت صحیح دی-ج

چ خه  له مرکي سیم او سرغ    
په ې اخیستنې پورې اونـد      

تشریفات
: پنلسمه ماده

په هغه صورت کې چې مالونه،       -۱
ماده کې د ) ۱۱(د دې پروتوکول په

درج شوو شرایطو مطابق لېـدول      
ینر شوي وي، مرکې ادارې کـان     

سیم او سرغچ کوي یا الزم احتیاطي    
اقدامات په هغه صورت کې چـې       

او لـه    مال التجاره درنه، حجیمـه    
وي ترالس  ره  اندازې خه زیاته ست   

. الندې نیسي
صب شوي سیم او سـرغچ      ند   -۲

یات او د نصبېدو نېه باید پـه        ئجز

ـ   -الف موقـع  ه  اظهارنامه اموال ب
.تکمیل شده است

اموال اظهـار شـده بـرای       -ب
ترانزیت گمرکی همان اموال است     
که در اظهارنامه مـشخص شـده       

.است
.ضمانت گمرکی صحیح است-ج

تــشریفات مربــوط بــه   
ــرغچ   ــیم وس ــتفاده ازس اس

گمرکی
:  پانزدهمۀماد
شرایط اموال طبقکهدرصورتی-١

این پروتوکـول   ) ۱۱(ۀ  مندرج ماد 
ال داده شـده باشـد، ادارات       انتق

کانتینر را سیم وسرغچ می      گمرکی
ــاطی ــدامات احتی ــا اق ــد ی نماین

کـــه الزم را در صـــورتی
مال التجاره سنگین،حجیم وبزرگتر    
از انـــدازه باشـــد، اتخـــاذ 

.می نمایند
جزئیات سیم وسرغچ گمرکی    -٢

ـ  نصب شده و تـاریخ نـصب،       ه ب
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صحیحه توه د مالونو په اظهار لیک 
یت لپاره ثبـت    زکې د مرکي تران   

و د مقصد د فتـر پـدې        شي، تر 
قادرکي چې محمولې تشخیص او     

سوهنه کشف  هر ول غیر مجازه ال    
.کي

که چېرې مالونه حجیم او لـه        -۳
اندازې خه زیات درانه وي چـې       

په اغېزمنه توه سیم او      کېدی شين
د هویت تشخیص او په      ،سرغچ شي 

سان سره د پېژندنې و غیر مجازه       ا
ي بـستو د    ده په انفرا  السوهنه،  

مرکي سیم او سرغچونو په نصبولو 
یا د مالونو په اظهار لیـک کـې د          

ولو، د  بپـه نـص    مشخصو، عالماتو 
مالونو له تشریح او په هغو پورې د        

ا  دېبتولوخه  ثله  اوند و پایلو  
.ورکي

یرونهبتدلي اضافي کنترو
:مادههشپاسم

:کولی شيمرکي ادارې 
ل متعاقد اخ له قلمروخه     بد   -۱

ــور ــحیحط ــص ۀدر اظهارنام
ترانزیت گمرکی ثبـت     اموال برای 

گردد، تا دفتر مقصد را قادر سازد،       
ها را تشخیص و هرنـوع       محموله

ــ ــشف غیرۀمداخل ــاز را، ک مج
.نماید

ــاه-٣ ــهرگ ــیم، اوـام ل حج
ه که نتواند ب   ه باشد بزرگتر از انداز  

شکل مؤثر سیم وسـرغچ شـود،       
ــه    ــت ومداخل ــشخیص هوی ت

ــ ــر مج ــلغی ــائی از قاب شناس
به آسانی، چه با نصب سیم وسرغچ       

ی های گمرکـی بـه بـسته هـا          
انفــرادی یــا بانــصب عالمــات 

ــصه ــمشخ ــشریح ام وال و ـبات
ــه آن  ــق ب ــائج متعل ــت نت درثب

ــ ــۀاظهارنام ــان یوال اطمـام ن
.دهد

تدابیر کنترولی اضافی
: شانزدهمۀماد

:می توانندادارات گمرکی 
تاده شده از قلمرو     به اموال فرس  -١
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شـوو   استولهغه ته    استول شوو ی  ا
د مالونه ته، په هغه صورت کې چې      

قلمروکې په ېرو    بل متعاقد اخ په   
استثنایي قضیوکې، پداسې حال کې     
مالونه ران بیه وي او زت زیات د 
الرې په من کې د انحراف له خطر        
سره مخامخ وي، اتیا ولري چـې       

مرکـي  و نوموي مالونـه تر    تر
. سکورت الندې ولېدول شيا

په یـوه   دې په خپل قلمروکې   -۲
مشخص مرکي دفترکې د مالونو د      

کولو لپـاره یـوه زمـاني        واندې
. اکيه ومحدود

درېیم فصل
تشریفات چې د الرې د هغه

من په دفترونو او مقصد 
دفترونوکې ترسره کېي

     کېدفترونـو په  د الرې د من
تشریفات

:لسمه مادهاوو
په دفترونوکې په هغه ای کې       -۱

متعاقد دیگر یا ارسال شده به       طرف
که در قلمرو طـرف    درصورتی،آن

متعاقد دیگر در قـضایای بـسیار       
استثنایی، در جائیکه اموال گرانبها     
باشد وخیلی زیاد در معرض خطـر       
انحراف بین راهی  قرار داشته باشد، 
نیاز داشته باشند تا اموال مـذکور       

ال داده  تحت اسکورت گمرکی انتق   
.شود

را بـرای    زمانییک محدوده   -٢
ه اموال دریک دفتـر گمرکـی       يارا

مشخص در قلمرو خـویش تعیـین       
.نمایند

فصل سوم
که در دفاتر بینتشریفاتی

راهی و دفاتر مقصد انجام می 
شود

ــشریفات در ــین ت ــاتر ب دف
راهی

:هفدهمۀماد
وال  ـجاییکــه امــدفــاتردر-١
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چې مالونه د مرکي دفتر قلمـرو       
ان دېترک کوي، مرکي ادارې 

کي چې هر ول مرکي سیم اه
او سرغچ یا د هغو مشخص عالمات       

هغوی . وهل شوي نديسالم او الس
وروسته لدې د مالونو اظهار لیک په       
سمه توه ظهر نویسي کوي، یـوه       
کاپي ساتي او یوه کـاپي د الرې د         

ه هلته چـې مالونـه د      ت من دفتر 
نزیت هېواد ته واردېي    وروستي ترا 
کاپي په مجرد وروستن دور استوي،

فقـرې  ) ۲(د رسېدو سره د الندې    
هغوی نوموې کاپي د مبـداْ   مطابق،

د ترانزیت په هېوادونوکې    دفترته یا   
ته په هغـه    د من دفتر   ېـ د الر  

ای کې چې مالونه مرکي قلمرو     
. ويته واردېي، مسترد

په هغو دفترونوکې چې مالونه د       -۲
مرکونو قلمـرو تـه واردېـي،      

رې باید ان اه کي     مرکي ادا 
چې د مالونو اظهار لیک سم دی او        
هر ول مرکي سیم او سرغچ یـا        

ب مشخص عالمات چې دمخه نـص     

ـ   رک مـی قلمرو دفتر گمرکی را ت
رات گمرکـی خـود را      گویند، ادا 

هرنـوع سـیم     ن سازند کـه   يمطم
وســرغچ گمرکــی یــا عالمــات 

ده آن سالم ودست نخـور     ۀمشخص
آنها بعـد از آن اظهارنامـه       . است

شکل درست ظهرنویسی   ه  اموال را ب  
نموده ، یک کـاپی را نگهداشـته        

پی را به دفتر بین راهـی ،        ویک کا 
زیت وارد کشور ترانوالـیکه اميجا

با . بعدی می شود، ارسال می دارند     
مجرد وصول کاپی اخیر، طبق فقره      

نها کاپی  مذکور را بـه       ، آ یلذ) ٢(
در کـشور هـای      –ویا   دفتر مبدأ 
به دفتر بین راهی ، جایکه   -ترانزیت

وارد قلمرو گمرکی مـی      والـام
در دفاتر  -.می نماید شود، مسترد   

یکه اموال وارد قلمرو گمرکات می     
ارات گمرکی خـویش را     شود، اد 

امواـل   ۀمئن سازند که اظهارنام   مط
درست است و هر نـوع سـیم و        

گمرکی ویا عالمات مشخصه    سرغچ
نصب شده، سالم ودسـت      که قبال 
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شوي دي سالم اوالس وهل شـوي       
مالونوهغوی وروسته لدې د    .ندي

توه السـلیک    هاظهار لیک په سم   
داو یوه کاپي  يکوي، یوه کاپي سات   

په  قلمروکې د الرې د من مرک
ستوي چې پر واردو شوو     اته ور ردفت

. مالونو پورې اه لري
که چېرې د الرې د من یو دفتر -۳

یومرکي سیم او سرغچ یا مشخص      
: عالمت لرې کوي، د مثال په توه      
ي کله چې هغوی بال فاصله وـور      

چې محفوظ دي، نوموی دفتـر د       
یـات یـا    ئسیم او سرغچ جز    ينو

مرکي عالمات د اظهار لیک لـه       
،چې له مالونو سره یو ای دیپاسه 
.ثبتوي

کې تشریفاتد مقصد په دفتر
:ادهمهاتلسم

مرکـي  د مقصد په دفترکې،   -۱
ادارې باید ان اه کي چـې د        

یو  له هر ،مالونو اظهارلیک سم دی   
خص عالمـت   شسیم او سرغچ یا م    

آنـان بعـد از آن      . است هنخورد
شکل درست ه وال را بـامۀاظهارنام

امــضاء نمــوده، یــک کــاپی را 
نگهداشته ویک کاپی را بـه دفتـر       

لمرو گمـرک مـی     ن راهی در ق   بی
که از آن اموال وارد شـده       فرستند

. است
هرگاه یک دفتر بین راهی یک      -٣

ـ       ۀسیم وسرغچ گمرکی ویـا عالم
: مشخصه را می بردارد، طور مثال     

که آنها بال فاصله مالحظـه    هنگامی
نمایند که محفوظ اسـت، دفتـر       
مذکور جزئیات سیم وسـرغچ یـا       

گمرکی جدید را    ۀعالمات مشخص 
وال ـر نامه که همراه ام    باالی اظها 

تشریفات .می باشد ثبت می نمایند    
در دفتر مقصد

:هجدهمۀماد
در دفتر مقصد، ادارات گمرکی -١

ند که اظهارنامه خویش را مطمئن ساز
هر یکی از سیم اموال درست است،

وسرغچ یا عالمت مشخصه سـالم      
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او  يسالم او الس وهل شوي نـد      
ي چې د حمل او نقل واحـد        وور

شي خپله یکوالهغوی .محفوظ دی
مالونو لنه یا تفصیلي کتنه سرته      د  

. ورسوي
یـې  وروسته لدې چې انونه      -۲

عملیـاتو  اه کل چې په مرکي    
لیتونه سـرته   ئووند مس پورې ول ا  

، د مرکونـو اداره د      يد يرسېدل
مقصد په دفترکې د مالونو اظهارلیک 

.د هغو مطابق السلیک کوي
دفتر د مرکونـو     د د مقصد  -۳

اداره د مالونو د اظهار لیک یـوه         
کاپي باید اوند مرکي دفترتـه د       
مقصد دفتر د مالونو د اظهار لیک له 

هیوې کاپ سره یو ای چې سـم       
دفتر پـه   بشپه شوې وي او د مبداْ     

واسطه د صادروشوو مالونو د اظهار      
وي،  ېلیک د متقابلې ارجاع لرونک    

چې د متقابلې ارجاع د تصدیق لیک       
ي بېرتـه د مبـداْ     ېل ک  په توه 

ـ مرکونو دفتر ته وراستوي،       و
شي هر ول الیوروست ادارې وکو

ودست نخورده است وبررسی نمایند 
. حمل ونقل محفوظ است   که واحد 

یـا  آنها  می توانند معاینه خالصـه        
ـ  تفصیلی خود  وال را انجـام    ـام

.دهند
ـ      ب-٢ ن یعد از اینکه خود را مطم

هـای   لیتساختند که تمام مـسئو    
مربوط به  عملیات گمرکی انجـام       
شده  است ، اداره گمرکـات در        

ـ      وال را  ـدفتر مقصد اظهار نامه ام
.مطابق آن امضاء می نمایند

ــات دفۀادار-٣ ــر گمرکـ تـ
مقصد یـک کـاپی اظهـار نامـه         

دفتر گمرکی مربوطـه     بهاموال را 
ـ  ۀهمراه با کاپی اظهار نام     وال ـام

دفتر مقصد که درست تکمیل شده      
ــاع  ــاوی ارجـ ــد و حـ باشـ

ـ  ۀمتقابل اظهارنام  وال صـادر   ـام
توسط دفتر مبدأ باشـد، کـه        شده

نامــه ارجــاع منحیــث تــصدیق
شـود پـس    متقابل پنداشته مـی   

ارسال مـی   مرکات مبدأ به دفتر گ  
عدی بتوانند هـر    نماید، تا ادارات ب   
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الزم، مستند اقدامات او نور چې د       
مرکي ترانزیت د عملیې د بشپولو 

.سرته ورسوي،لپاره الزم وي
مرکي ضمانت د سـرحدي      -۴

تېرېدو را تېرېدو د تصدیق لیک په       
.واندې کولوسره،ورکول کېي

د سرغوونکو محرومول
: مادههنولسم

له اخونو خه هر یو حـق        -الف
و په مؤقته یا دایمي توه هر لري تر

سرغوونکی شخص چې د مرکي     
مالونو نافذ قانون یا مقرراتو مطابق د   

د مل او نقل کـې      حيپه بین الملل  
مرتکـب   ېیوې جـدي سـرغون    

رېدلی وي، ددې پروتوکول لـه      
.يخه محروم کاجراْ

د دغه محرومیت بایـد فـوراً     -ب
، مقصد هېـواد یـا مرکـي        مبداْ

ترانزیتي ادارو په واسطه د اصـلي       
هېواد مرکي ادارو یا د اصلي هېواد 

کي نصادروونکي یا ضمانت کـوو    
. سازمان ته، خبرورکل شي

مستند و غیره را ،نوع اقدامات الزم
ـ  که برای تکمیل   ترانزیـت   ۀعملی

.اتخاذ نمایندگمرکی الزم باشد،
ـ ضمانت گمرکـی بـا ارا      -٤ ه ي

عبور ومـرور سـرحدی    ۀتصدیقنام
.تأدیه می گردد

محروم ساختن متخلفین
:نزدهمۀماد
از طرفین حق دارد تا     هریکی  -الف

مؤقت ویـا دائمـی هـر        شکله  ب
شخص متخلـف را کـه مطـابق        

گمرکـی   ۀنافـذ قانون یا مقررات    
مرتکب یک تخلف جدی در حمل      

ونقل بین المللی اموال شده باشد،       
ــول   از ــن پروتوک ــرای ای اج

.سازندمحروم
توسـط   این محرومیت فـوراً   -ب
شور مبدأ، مقـصد ویـا ادارات       ک

ی، به ادارات گمرکی ترانزیتگمرکی
کشور اصلی و به سازمان صـادر       
کننده یا ضمانت کننـده کـشور       

.خبر داده شوداصلی،
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لورم فصل
متقابله اداري همکاري

داطالعاتو راکه ورکه
: شلمه ماده

ــدو اخ-۱ ــومرکي د متعاق ون
ادارې، د غوتنلیک پربنس، باید     

 سره ممکنه وي کومره چې په چ
:يومات تبادله کیوله بله سره معلو

د مالونو د اظهار لیک په باره کې  -
هر ول موجود معلومـات چـې د       

یا منل شوي هغوی په قلمروکې بشپ
وي چې مان وشي جعلي او غلط       

. دي
هر ول موجود معلومات چـې       -

ی شي د سیم او سرغچ سموالی   وک
ا شوې د هغوی په قلمروکې      عچې اد 

.ېنې الندې ونیسينصب شوی، تر
ــومرکي -۲ ــدو اخون د متعاق

مرکونو دمرکونو سرهلهادارې، 
، د مشترکې وجهې لرونکو     همکاري

الکترونیکي اسانتیاوو په نصبولوسره،  
.د معلوماتو په شریکولو سره تاْمینوي

فصل چهارم
همکاری اداری متقابل

اطالعاتۀتبادل
:بیستممادۀ 

، ادارات گمرکی طرفین متعاقد   -١
زود ترکههرقدردرخواست، بنا به 

ذیلمعلوماتممکن باشد با همديگر
:نمايندمیرا تبادله

ــود - ــات موج ــه معلوم هرگون
وال کـه در    ـام ۀاظهار نام  ۀدر بار 

قلمرو آنان تکمیل يا پذیرفته شـده       
باشد که گمان برود جعلی و غلـط        

.است
هرنوع معلومات موجـود کـه       -

بتواند صـحت سـیم وسـرغچ را     
نـصب   ادعا شده در قلمرو آنها    که

.شده، مورد رسیدگی قرار دهد
طرفین متعاقد،  ادارات گمرکی   -٢

همکاری گمرکات به گمرکات را     
با شریک ساختن معلومات با نصب      

دارای وجـه   تسهیالت الکترونیکی   
.، تأمین می نمایندمشترک
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تعاقدو اخونومرکي د دواو م-۳
ــه دخــولي نقطــوکې د  ادارې، پ

    قرمـز (ارتباطاتو ترتیبات د سـره (
.تېلفون د کرې له الرې برقراروي

دواو متعاقدو اخونومرکي د -۴
دــ مرکــي کنتــرول ،ادارې

ترتیبات پـه دخـولي او خروجـي     
سـره  نقطوکې په دوه اخیز توافق    

. سرته رسوي
خبر ورکولد تېروتنو

: تمه مادهیوویش
د متعاقدو اخونو مرکـي ادارې      
باید په خپله خوه اوبې له نـه،        

     اظهار لیک   یوبل ته د مالونو په یوه
مرکـي  کې د جدي تېروتنو یا د     

ــه اه د   ــې پ ــت د عملی ترانزی
نوروکشف شووجدي سرغونو پـه     

وکول د حکمونو تددې پروهکله چې
خبرورکوي ،مطابق ترسره شوې وي  

ېنې موضوع  ترشيیو وکوالتر
یـول شـي، د    نالندې و  ېاوبیا کتن 

ورکې و هر ول محـصول او       

ادارات گمرکی هر دو طـرف      -٣
متعاقد، در نقطه دخولی ترتیبـات      
ارتباطات را از طریق خط تلفن قرمز       

.می نمایدبرقرار 
ادارات گمرکی هر دو طـرف      -٤
تعاقد، ترتیبات کنترول گمرکـی     م

ــولی  ــاط دخ ــشترک را در نق م
می وخروجی با توافق دوجانبه انجام      

.دهند
خبردادن اشتباهات

:بیست ویکممادۀ 
رفین متعاقد بايد به ادارات گمرکی ط

و بـدون تـأخير،      رضامندی خود 
همديگر را در مورد اشتباهات جدی 

ـ      امواـل يـا     ۀدر یک اظهـار نام
ر کشف شده د   تخلفات جدی ساير

که  ترانزيت گمرکی  ۀرابطه به عملی  
طبق احکام اين پروتوکول انجـام      

دهنـد، تـا    شده باشد، خبر مـی    
موضوع بتواند تحـت تحقيـق و      

بازنگری قـرار گیـرد، هرگونـه       
محصول و ماليات قابل پرداخـت      
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شي راول شي او د     یمالیات وکوال 
نوموو مواردو له هر ول تکـرار       

. خه مخنیوی وشي
د ترانزیتي سندونو تـرخیص او      

داخلي مرکي ترخیص
:دوه ویشتمه ماده

هېواد له قلمروخه د     د یوه  -الف
الونو پـه مجـرد د بیـا        ترانزیتي م 
سره، د نوموي هېـواد     صادرېدو

مرکي ادارې پـه ترانزیتـي او د        
ــه  ــرخیص پ ــي مرکــي ت داخل

د خروج یو مهر ثبتوي او ېسندونوک
.پدې ترتیب سره سندونه ترخیصوي

د مقصد داخلي مرکي دفترته      -ب
ـ د مال التجارې په مجرد د ر       ېدو س

ه نسره، پدې شرط چې نوموي مالو     
مرکي رژیم الندې راغلـي     تر بل   
د داخلي ې اخیستنې لپاره د وي یا

ومالک په واسـطه د ورکـې        
محصول او مالیاتو د ورکـې لـه        
الرې ترخیص شوي وي، ترانزیتـي      
ــي   ــي مرک ــندونه او ترانزیت س

و از   یـده بتواند جمـع آوری گرد    
هرنـوع تکــرار مـوارد مــذکور   

.جلوگيری به عمل آيد
اسناد ترانزیتی و ترخیص ترخیص

گمرکی داخلی
:  بیست ودومۀماد
وال مجرد صدور مجدد ام   ه  ب-الف

از قلمرو یـک کـشور،       ترانزیتی
ادارات گمرکی کشور مذکور یک      
مهر خروج را در اسناد ترانزیتی و       

کی داخلی ثبت نموده وترخیص گمر
اسناد را ترخیص مـی      ترتیببدین
.نماید

تجاره ال ال ممجرد مواصلت   ه  ب-ب
ــی    ــی داخل ــر گمرک ــه دفت ب

ـ  مشروط براینکـه  مقصد، وال ـام
مذکور تحت رژیم گمرکی دیگری     

ۀفادقرار گرفته باشد یا برای اسـت      
ــت    ــق پرداخ ــی از طری داخل

ومالیات قابـل پرداخـت      محصول
توسط مالک ترخیص شده باشـد،      

ترانزیتی وترخیص گمرکـی      اسناد
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یاتو ئترخیص،بري الذمه کېي، له جز
پدې خـاطرچې   سره د بحث لپاره،   

تـه  قضیودغه امر اشاره کوي هغو    
د کیوتو په کنوانسیون کې مجاز چې

دي، د ترانزیت لپاره د مـالونو د        
په غـرض   د بدلولو  )سمت(لوري  

و مالونه په نوموي هېوادکې د      تر
محصول او نورو لتونو    مرکي

. په ورکې سره ترخیص شي
تـضمینوونکي   /د صادروونکي   

لیت ئوسازمان مس
: درویشتمه ماده 

ا په  ضامنه مؤسسه په ه ی     -الف
جال توه له هغه شخص سره چې د        
هغه لخوا مبالغ په مستقیمه توـه       

و دوارداتـو او    ورکول کېي، تر  
صادراتو محصول، مالیات، نغـدي     

مقصد او   ،جریمي او کانه، په مبداْ    
ترانزیت هېوادکې د مرکي قوانینو     
او مقرراتو مطابق، د سندونو پروخت 
نه ترخیص ته په پام سـره یـا لـه           

نزیت یا د داخلي مرکي ترخیص ترا

برای . گرددترانزیتی، بری الذمه می
ث بــا جزئیــات بخاطریکــه بحــ

این امر اشاره می نماید به قـضایای       
که در کنوانسیون کیوتو مجاز است، 

ـ     وال بـرای   ـبرای تغییر سمت ام
ـ    وال در کـشور  ـترانزیت تـا ام

مذکور بـا پرداخـت محـصول       
گمرکی وغیره مـصارف تـرخیص      

.گردد
/ لیت سازمان صادرکننده  مسئو

تضمین کننده
: بیست وسومۀماد
یا طور ضامن مشترکاًۀؤسسم-الف

که از طرف او    یجداگانه با شخص  
پرداخته مـی  طور مستقیم ه  مبالغ ب 

ــصول واردات  ــا مح ــود،  ت ش
وصادارات، مالیات، جریمه هـای     

تکتانــه را مطــابق بــه دی ونقــ
رکی درکشور  ومقررات گم  قوانین

مبدأ، مقصد وترانزیت، نظربه عدم    
موقع اسناد یا در صورت    ه  ترخیص ب 

از مقررات در ارتبـاط بـه        تخلف
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له مقرراتوخه د سرغونې يېد عمل
په صورت کـې، ددې پروتوکـول       

.مطابق ورکي
لیت نه  ئود ضامنو مؤسسو مس    -ب

یوازې په ترانزیتي سندونو او داخلي      
مرکي ترخیص کـې درج شـوي       

ې راولي بلکې   مالونه تر پو الند   
مالونه چې په    همدارنه هرول هغه  

ی شي اشوي ندي کېد هغوکې لست 
نقلیه واسطې د سیم ې پرمخ د د جاد

او سرغچ شوې برخې لرونکي وي،      
تر پوالندې راولي .

ې وي ترجیح ورکول    سکه دغ  -ج
، مقصد او تراتزیت کېی چې د مبداْ

شي یهېواد مرکي ادارې هم کوال
و محصول، مالیات، نغدي جریمې ا    

کانه له هغه شخص خه چې هغه      
د هغو مسئولیت په غـاه       مستقیماً

. يلري، وغوا
په مجرد د مودې د تېرېدو او د         -د

، مقـصد هېـواد اومرکـي       مبداْ
ترانزیتي ادارو په واسطه د ترانزیتي      

نـه  د  سندونو او داخلي تـرخیص      

ترخیص گمرکـی    ۀترانزیت یا عملی  
داخلی مطابق به ایـن پروتوکـول،       

.بپردازد
مسئولیت مؤسسات ضامن، نه    -ب

مندرج اسناد ترانزیتـی     تنها اموال 
وترخیص گمرکی داخلی را تحـت      

دهد بلکه  همچنان     پوشش قرار می  
هرنوع اموالی را که در آن لـست        

قسمت سیم  د حاوی   نشده، می توان  
ـ  وسرغچ شده واسـطۀ    روی  هنقلی

ــش   ــت پوش ــد، تح ــاده باش ج
. قرار دهد

اگر چنین باشد ترجیح داده می      -ج
گمرکی کشورمبدأ، شود که ادارات 

ـ    مقصد و ترانزیت     د نیز مـی توانن
محصول، مالیات، جریمـه هـای      

شخـصی کـه او      وتکتانه را از  نقدی
آنرا بعهده دارد،   مسئولیت   مستقیماً

.ندتقاضا نمای
ه  يامجرد انقضای مدت و ار    ه  ب-د

ترانزیتـی    عدم پرداخـت اسـناد    
وترخیص داخلی ، توسط کشورمبدأ، 

مقصد و ادارات گمرکی ترانزیتـی       
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یا له مقرراتو    ې واندې کول  ورک
خه د سرغونې د ثبوت په صورت 

يکې د اصلي هېواد تـضمینوونک     
، مقصد هېواد یا ترانزیتي سازمان مبداْ

دورکې و   مرکي ادارو ته فوراً   
محصول، مالیات، جریمې او کانه     

.په ودیعت اېدي یایې ورکوي
شـي   یضامنې مؤسسې کوال  -هـ

، مقـصد هېـواد یـا       مبداْوروسته
ترانزیتي مرکي ادارو تـه چـې د        
ترانزیتي سندونو د ترخیص او داخلي 
ترخیص اجازه ورکوي د قناعـت       

د رکولو لپاره د مدارکو په مجرد     و
اثبات د مرکي محصول او مالیاتو      
د بېرته ورکې ادعا وکي یا ثابته       

ول  کي چې له مقرراتوخه هې    
. يموندلیسرغونې صورت ند

مؤسسې  ېد اصلي هېواد ضامن    -و
و سرچینې او مـدارک     حق لري   

واخلي او د صادراتو یا وارداتـو د        
ته ورکـه د    محصول او مالیاتو بېر   

دمخه ورکې په ول له هغه شخص     
خه وغواې چې د هغه لخـوا د        

ویا در صورت ثبـوت تخلـف از        
، سازمان تـضمین کننـده       مقررات

برای کـشور مبـدأ،      کشور اصلی 
مقصد یا ادارات گمرکی ترانزیتـی      

مه ها و   محصول، مالیات، جری   فوراً
ودیعت می ه تکتانه قابل پرداخت را ب

.گذارد یا می پردازد
مؤسسات ضامن می تواننـد     -هـ
مجرد اثبات مدارک بـرای     ه  ب اًبعد

قناعت بخشیدن کشور مبدأ، مقصد     
ترانزیتـی کـه      ویا ادارات گمرکی  

ترانزیتـی و    ترخیص اسـناد   ۀاجاز
را می دهند، ادعای      ترخیص  داخلی  

گمرکـی، و   محصول باز پرداخت 
که مالیات را نمایند یا ثابت سازند       

هیچ نـوع تخلفـی از مقـررات        
. نگرفته استصورت

کشور اصـلی    مؤسسات ضامن -و
حق دارند تا منابع ومدارک را گرفته 

ول صادرات یا   و باز پرداخت محص   
شکل پـیش   ه  ب واردات ومالیات را  

ــه   ــصی مطالب ــت ازشخ پرداخ
ت نمایند که از  طرف او قابل پرداخ
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ې وويورک.
پنم فصل

ه حکمونهمتفرق
د نه ترخیص شوو مالونو مزایدې 

ته اېودل
لېریشتمه ماده :
که چېرې یـو غوـتنلیک د        -۱

واردو شـوو    دترانزیت په غـرض     
مالونو لپاره د مرکي ترانزیـت او       

طر د هغه له رسـېدو      ترخیص په خا  
کې په   ورو په تر  ))۳۰خه د 
خروجي بندرکې درج شوی    /دخولي

داشت واردوونکـي   نه وي، یو یاد   
استازي ته له بندرخه د مالونو       ېیای

د ترخیص په خاطر د حمل او نقل په 
وی آدرس  شسندونوکې په ورکل    

. وراستول کېي
یاهم په بندرکې د    بکه چېرې مالونه    

ېدوخه شـپېته ورـې     هغو له رس  
، یو وروستی   يپاتې ش  يوروسته باق 

استازي  ېداشت واردوونکي یای  د  یا
ته د عین شـي د تـرخیص لپـاره          

.می باشد
فصل پنجم

همتفرقاحکام 
مزایده گذاشتن اموال ترخیص ه ب

ناشده
:بیست وچهارممادۀ 

هرگاه یک درخواست بـرای     -١
ترانزیت وترخیص گمرکی بـرای      

اموال وارد شده جهـت ترانزیـت        
روز از مواصلت آن      )٣٠(در خالل   

ــولی  ــدر دخ ــی / در بن خروج
درج نـــشده باشـــد، یـــک 

رد کننـده یـا     یاد داشت برای وا   
او به آدرس داده شـده در        ۀنمایند

اسناد حمل ونقل بخاطر تـرخیص      
امواـــل از بنـــدر فرســـتاده

. می شود
هرگاه اموال بازهم در بندر بعـداز       
شصت روز از مواصلت آن بـاقی       
بماند یک یاد داشت نهایی بـرای       

او بـرای    ۀوارد کننده یا نماینـد    
ترخیص عین چیز  فرستاده می شود، 
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او لدې پرته نوموي وراستول کېي
ي یاد داشت خـه    مالونه له لوم  

ورې وروسته مزایدې تـه     ) ۹۰(
نـ د   اېودل کېي، خو داچې   

. بندر د مقاماتو په نسبت وي
لورلو خه السته راغلـي     له پ  -۲

عواید د لتونو له وضـع کولـو       
د  نومالووروسته د مزایدې، بار، د    

ورکې و مخارجو او ساتنې لپاره د
 ول مـالونو پـه رابطـه د        د دغه

 ې ومحصول او مالیـاتو د     ورک
لتونو په حـساب سـودارته      

.ورکول کېي
داکلو محمولو لپاره اولویـت     

ورکول
ادهویشتمه مهپن:

مرکي دفترکې  هرمتعاقد اخونه په    
په د مرکي ترانزیت د یوې عملیې       

د هغو محمولو لپاره چـې       یرکېهب
ي، سریع الفساد مالونه    رواژوندي  
مالونـه   بین اتیا و هغه   او نور د  

پکې شامل وي چې د هغـو لپـاره         

در غیر اینصورت اموال مذکور     واال  
روز از اولین یاد     )٩٠(سپس بعداز   

مزایده گذاشته می شود،    ه  داشت ب 
مگر اینکه تأخیر به نسبت مقامـات      

.بندر باشد
ــروش  -٢ ــی از ف ــد ناش عوای

بعد از وضع مـصارف بحـساب       
مصارف مزایـده، بـار، مخـارج       
قابل پرداخـت بـرای نگهبـانی       
اموال ومحصول ومالیـات قابـل      

رداخت در رابطـه بـه همچـو        پ
وال، بـرای تـاجر پرداختـه       ـام

.شودمی
اولویت دادن بـراي محمولـه هـاي        

معین
: بیست وپنجمۀماد

ــد ــرفین متعاق ــر ط ــر دفت در ه
ـ        ۀگمرکی در جریـان یـک عملی

ترانزیـــت گمرکـــی بـــرای 
حیوانـات  محموله های که شـامل    

زنده، اموال سریع الفساد، وغیـره      
عاجـل  اموال مـورد ضـرورت      
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چک حمـل او نقـل مهـم دی،         
. لومیتوب ورکوي
خطرناک مالونه

: ادهشپویشتمه م
تر مرکـي ترانزیـت النـدې د        

د حمل او نقل لپاره وخطرناکو مالون
باید، د اوند متعاقد اخ له واکمنو       
اداروخه خاصه اجازه السته راول     

. شي
پېې

: اووه ویشتمه ماده
الرې د من نور نه اکل      او د  پېې

شوي واقعات چې د مرکي ترانزیت 
      عملیات اغېزمنوي، بایـد رپـو

شي او د مرکونو او نورو       ورکول
یا نه پېېواکمنو ادارو په واسطه د 

اکل شوې واقعې د پېېدو ای ته       
ېنې الندې  نېدې تر رسید او     

. ونیول شي
ېې د من د مال التجـار      رد ال 

ویجاېدل یا ،)فقدان(ورکېدل
مبودک

که برای آن حمل ونقل سریع مهـم      
.است، اولویت می دهند

اموال خطرناک
:بیست وششممادۀ 

برای حمل ونقل اموال خطرنـاک      
ۀتحت ترانزيت گمرکی بايد اجـاز     

خاص از ادارات ذیـصالح طـرف       
ــت آورده  ــوط بدس ــد مرب متعاق

.شود
حادثات

:بیست وهفتممادۀ 
حادثات و ساير واقعات غير پیشبینی  
شده بین راهی که عملیات ترانزيت      

گمرکی را متأثر می سـازد، بايـد         
ــور داده شــود وتوســط  راپ

ــصالح گمرکات ــایر ادارات ذی وس
نزدیکتر به محل وقوع حادثه ویـا       
واقعه پیشبینی ناشده، مورد رسیدگی    

.وبررسی قرار گیرد
فقــدان، تخریــب شــدن یــا 

ـ   ال التجـاره بـین     ـکمبود م
راهی
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:اته ویشتمه ماده
کله چې د مرکي ادارو قناعـت       

/ترانزیتيپهو حاصل شي چې د مالون
ه سندونوکې مـشخص  پاظهار لیک  
د حادثې یا نـه اکـل    شوي مالونه   
له منـه    ،په واسطه  شوو، واقعاتو 

تللي یا په نه جبرانېـدونکې توـه        
ـ خپزیانمن شویدي یا د    و طبیعـي   ل

لـه کـم شـویدي، د       معلتونو له ا  
ـ  ېمعمول محـصول او   ې و ورک

صـرف  دېخه  ولومالیاتو له ورک  
.نظرو شي

بله اداري همکاريمتقا
: نهه ویشتمه ماده

مرکي ادارې باید د مالونو د اخونو
 يیک کـې د جـد     اظهار ل  په یوه

یا له مقرراتـو    ) اشتباه انو (تېروتنو
ه هکله خه د نورو جدي سرغونو پ

ې په  چې د مرکي ترانزیت د عمل     
اه کشف شوي، یوبل تـه خبـر        

ــ ــصول او ي،وورک هر ول مح
اول او د دغهشي رایلتونه کېد

:بیست وهشتممادۀ
قناعـت ادارات گمرکـی      زمانیکه

حاصل شود که اموال مشخص شده      
اموال  ۀاظهار نام / در اسناد ترانزیتی  

ــات   ــا واقع ــه ی ــط حادث توس
پیشبینی ناشدۀ بین راهی از بین رفته       

ــ ــا ب ــذیر ه ی ــران ناپ ــور جب ط
ـ          ه خساره مند شده، یا کـه بنـا ب

علل طبیعی خویش کـم شـده، از        
پرداخت محصول ومالیـات قابـل      

داخت معمـول، صـرف نظـر       پر
.شود

همکاری اداری متقابل
: بیست ونهممادۀ 

ادارات گمرکی طرفین بايد همديگر     
باهات جـدی  را در رابطه به اشـت     

ــ  ۀدر یــــک اظهارنامـــ
ويا ساير تخلفـات جـدی       اموال

ـ       ۀازمقررات که در رابطه به عملی
ترانزيت گمرکی کشف گردیـده،     

دهند، هرگونه محـصول    الع می اط
می تواند جمع آوری و از       فومصار
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شان مواردو له تکرارخه مخنیوی     
. وشي

د دې پروتوکول د حکمونـو د       
ېلتطبیق 

: دېرشمه ماده
خونو د مرکونـو د     اد متعاقدو   

ادارې استازي ددې پروتوکـول د      
ارنې په خاطر،   حکمونو د تطبیق د     

ل ترله په کال کې یول له متعاقدو 
ره خه د یوه په غوتنه س     اخونو
.وري

د فورس ماژور د تدبیرونو لپاره      
مقرارت

: یودېرشمه ماده
په هغه صورت کې چې له دخولي       

ومـالون تـه د  بندرخه مقصد بندر  
ثې یا فورس ماژور پـه      دحااستول د 

یوونکكحملشي )منقطع(علت پرې
غیر مجاز وېش تـه د مـالونو لـه          
واردېدو خه د مخینوي لپاره معقول 

ېر نېدې   ،نیسياحتیاطي تدبیرونه   
ې دې تهادارېمرکي دفتر یا واکمن

تکرار همچو موارد جلوگيری بـه      
.عمل آيد

بررسی تطبيـق احکـام ايـن       
پروتوکول

: سی اممادۀ 
گمرکات طـرفین    ۀنمايندگان ادار 

متعاقد بخاطر نظـارت از تطبيـق       
سال  احکام اين پروتوکول حد اقل    

از  یکبار، به اساس درخواست يکی    
طرفین متعاقد باهم مالقـات مـی       

.ندنمای
تـدابیر فـورس     مقررات برای 

ماژور
کـه  درصـورتی : سی ویکم ۀماد

ارسال اموال از بندر دخولی به بندر       
مقصد بعلت حادثه یا فورس ماژور       
منقطع شود، حمل کننـده تـدابیر       

حتیــاطی معقــول را بــرای   ا
ــوگیری از ــدن جلـ وارد شـ

اموال به توزیع غیر مجـاز اتخـاذ        
ــر  ــرین دفت ــه نزدیکت نمــوده وب

در  ذیصالح فـوراً   ۀی یا ادار  گمرک
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حادثې د طبیعت یا نـورو هغـو         د
په هکله چې مسافرت یې قطعحاالتو

. کی دی، رپو ورکي
د درېیم پروتوکول

ضمیمه
د مرکونو د سیم او سرغچ 

لپاره د اقل حد شرایط
سیم او سـرغچ پـه اه        د -الف

:عمومي شرایط
.چیوای سیم او سرغ-۱
.نی او پایدار وي-۲
ک سـره د    په اسان او په چ     -۳

.نصبېدو ووي
سـ او   رپه آسان سـره د بر      -۴

.تشخیص و وي
یـا  ) لرې کولـو  (پورته کولو  -۵

ارو لـه   پرانیستلوته له ماتولو یا د آث     
ترک پرتـه مـداخلې تـه اجـازه        

.ورنکي
له یول خـه زیاتـه ـه         -۶

. مجاز نه ويیې اخیستنې 
شي چې ترکومه ې دې جوسدا- ۷

مورد طبیعت حادثه یا حاالت دیگری 
که مسافرت را قطع نموده، گزارش      

.دهد
ضميمۀ پروتوکول سوم
شرايط حد اقل 

برای سیم وسرغچ 
گمرکات

شرايط عمومی در رابطه بـه      -الف
:سیم وسرغچ 

.سیم وسرغچ  یکجا-١
.محکم پایدار باشد-٢
ل نصب به آسانی  وبسرعت  قاب-٣

.باشد
به سـهولت قابـل بررسـی       -٤

.وتشخيص باشد 
ــازکردن   -٥ ــا ب ــتن ی برداش

ــا   ــستن يـ ــدون شکـ را بـ
بدون ترک آثـار ، اجـازه        مداخله

.ندهد
آن  ۀه اسـتفاد  ببیشتر از یکمرت  -٦

.مجاز نباشد
که به هراندازه ساخته شوديطور-٧
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چې ممکنه وي،کاپي او جعل یـې       
.مشکل وي

د ســیم او ســرغچ فزیکــي -ب
: خصوصیات

او حجم   شکلد سیم او سرغچ      -١
باید پداسـې ول وي چـې ـول       

د مشخصه عالیم یې په اسان سره       
. لوستلو و وي

٢-    سیم کې باید    هر سوری په یوه
لـه  اندازه وي چې د سرغچ     په هغه 
ل شوي سوري سره مطابق وي      کارو

او باید پداسې ول جو شي کلـه        
چې سرغچ پورته کېي سیم په خپل       

ین ای کېپاتې شي.
مواد چې په هغه کې کارول هغه-٣

کېي باید په کافي اندازه ین وي       
له امله یې له ماتېدو، ژر     چې د پېو  

کیمیایي عمـل او     ،د هوا ( زایلېدو
یاد نه کشف   ) شرایطو په علت   نورو

.و مداخلې خه مخنیوی وکي
:مشخصه عالیم-ج

ول سیم یا سرغچ باید په مناسـب        
:شي) يارذعالمه (په نه

ممکن باشد کاپی یا جعل آن مشکل       
.باشد

م خصوصيات فیزيکـی سـی    -ب
:وسرغچ

د شکل وحجم سیم وسرغچ  باي     -١
عالئـم   به گونۀ باشد کـه تمـام      

آن به آسانی قابل خواندن      ۀمشخص
.باشد

دریک سیم بايد به     هر سوراخ -٢
سـرغچ   باشد که با سوراخ    ۀانداز

بکــاربرده شــده مطــابق باشــد 
وبايد به گونۀ قرار داده شود وقتی      

سـیم در   باال می شود،     که سرغچ 
.قرار گیردمجای خود محک

ن بکار برده می   آدر   کهیمواد-٣
شود بايد به اندازۀ کافی محکم باشد  

که از شکستن در اثر حوادث، زايل      
بعلت شرایط هـوا،    ( شدن بزودی 

غیر  ۀيا  مداخل  ) کيميايی وغيره  عمل
.قابل کشف، جلوگيری نمايد

:عالیم مشخصه-ج
م ویا سرغچ بايد به گونۀ مناسب      سی

:شودعالمه گذاری
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د کلمـو پـه     ) مرکونو( د   -۱
استعمال سره ویي چې سیم سرغچ       

.دید مرکونو 
مرکي دفتر چې د هغه په       هغه -۲

واسطه یایې تر واک الندې نوموی      
ب شـوی قـادر     سیم او سرغچ نص   

و تشخیص کي، د مثال     کي تر 
کودونو یا شمېرو په په توه د حرفي

.واسطه
لورم پروتوکول

لومنیو ( د پرېکسرونو
اوکیمیاوي ) موادو

چې د مخدرو ،کنترولومواد
یا سایکوتراپیک موادو موادو

په غیرقانوني تولید کې 
کېيورخه ه اخیستل 

مبني
:لوم ماده 

پاکستان د ترانزیتي    -د افغانستان 
اووم فصل موافقه لیک دسودار د

له مخـې، اخونـه      ېماد )۲۶(او

) گمرکات(با استعمال کلمات  -١
سـرغچ    نشان دهـد، کـه سـیم      

.استگمرکات 
دفتر گمرکی را که توسـط آن       -٢

ويا تحـت صـالحيت آن سـیم        
وسرغچ مذکور نصب شده قـادر      

ثال ـسازد تا تشخیص دهد، طور م     
ــ ــا  ۀذریع ــی وي ــدهای حرف ک

.شماره ها
پروتوکول چهارم
مواد (کنترول  پریکسر ها 

مواد کیمیاوی که در و ) اولیه
غیر قانونیتولید

مواد مخدر یا مواد 
سایکوتراپیک استفاده 

می شود
مبنی
: اولمادۀ 

)۲۶(ز فصل هفتم و مادۀ تأسی اه ب
ــه ــی موافقتنام ــارت ترانزیت تج
ــستان ــرفین -افغان ــستان، ط پاک
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وددغه پروتوکـول  کوي تر موافقه
هغـو پرېکـسرونو او  د ،حکمونه

دکنترول په اه چې     کیمیاوي موادو 
د مخدره موادو یا سـایکوتراپیک      

کارول په غیرقانوني تولید کېموادو 
وکول دغه پروت .کېي، تطبیق کي  

د موافقه لیک جزء الینفک ـل       
. کېي

د پروتوکول محتوي
:دوه یمه ماده

تدبیرونـه   دغه پروتوکول هغه   -۱
 خونو ترمنوضع کوي کوم چې د ا
اداري همکار ته پیاوتیا ورکوي     

د کیمیاوي موادو له انحـراف      او
د مخـدرو مـوادو     باً  خه چې غال  

یاسایکوتراپیکو موادو په غیر قانوني     
شروع ملیدکې کارول کېي، د     تو

له و سودار او قانوني صنعت د
. يکویوی ته مخنو ولو پر

ــول د -۲ ــوی پروتوکـ نومـ
نوانسیون کملروملتونو د سازمان د 

کې د مخدرو موادو او      په چوکا 

حکـام ایـن     توافق می نمایند تـا ا     
پروتوکول را  در رابطه به کنترول       

و مواد کیمیاوی کـه در       سرهاپریک
تولید غیر قانونی مواد مخدر و یـا        
مواد سـایکوتراپیک بکـار بـرده       

ایـن  . شـود، تطبیـق نماینـد     می
ه پروتوکول جزء الینفک موافقتنامه ب

. شمار می آید
محتوای پروتوکول

:دوممادۀ 
این پروتوکول تدابیری را وضع     -١

می نماید که همکاری  اداری را بین  
و از   هاقد تقویت بخشید  طرفین متع 

در  اوی که غالباً  يانحراف مواد کیم  
تولید غیر قانونی مواد مخدر یا مواد       

شـود،  سایکوتراپیک بکاربرده می  
منـافع مـشروع      بدون اخالل بـه   

تجارت وصنعت  قانونی، جلوگیری     
. نماید

ــذکور در -٢ ــول مـ پروتوکـ
چهــــارچوب کنوانــــسیون 
سازمان ملل متحد علیه تولید غیـر       
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سایکوتراپیکو موادو د غیر قـانوني      
د دسمبر ۱۹۸۸تولید پرعلیه چې د 

شـوی  په ویانا کې السلیک      ۲۰په  
۱۹۸۸دی چې تردې وروسـته د       

کنوانسیون پـه نـوم یـادېي او        
همدارنه د مخدرو موادو پرعلیه د     

خونوخه د هر یوه د     مبارزې، له ا  
. قوانینو په راکې، جو شوی دی
د پروتوکول د شمول حوزه

: درېیمه ماده
خونه هغسې چې پدې موافقه     ا -۱

لیک کې راغلي، یو له بـل سـره         
په النـدې    مشخصاً همکاري کوي، 

:مواردوکې
۴پـه خپلـو منـوکې د        -الف

رالیه افقره کـې د مـش      ۲مادې په   
او ترانزیت په غیر     يسودارموادو  

مشروع مقاصـدوکې د هغـو لـه        
انحراف خه د مخنیوي په غـرض       

يار
ترول په اهند سودار  د ک-ب

د قانون د موادو له تطبیق       د هغوی 

ــ ــواد ق ــدر وم ــواد مخ انونی م
ــه در ــایکوتراپیک کـ ٢٠سـ

در ویانا به امـضاء      ١٩٨٨سمبرد
رسیده که منبعد بنـام کنواسـیون       

یاد می گردد و همچنان در       ١٩٨٨
ــه  ــارزه علی ــوانین مب روشــنی ق
مواد مخـدر هریکـی از طـرفین،     

.ساخته شده است
شمول پروتوکولۀحوز
:  سوممادۀ 

ــن  -١ ــه درای ــرفین طوریک ط
مده، همدیگر را همکاری آنامهموافقت

در مـوارد    ومشخـصاً  نمایند،می
:آتی
مـوادی   تجارت وترانزیـت  -الف

ۀمـاد  )٢(ۀمشار الیـه در فقـر     
ــرض  درمرا)٤( ــان خــویش غ ی

ــراف  ــوگیری از انحـ آن جلـ
مشروع، نظارت می    مقاصد غیر در

. نمایند
آوری همکـاری اداری     فراهم-ب

اد از تطبیق مونان یجهت حصول اطم
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بیـق  صحیحه توه تط  چې په    خه
ولولپاره د شوي دي د ا تر السه ک

. اداري همکار برابرول
۲- و په ممکنه تعدیالتوکې له

ی شي د  تعقیب د اپرته، چې کېد
تصویب واک په حدودوکېې دکمی
ماده کې ورته اشاره     )۹(چې په    شي

په  ۱۹۸۸شوېده، دغه پروتوکول د     
تعدیل شوي کنوانسیون کې پر درج      

موادو باندې تطبیقېي شوو کیمیاوي 
ول شوو  رکنت "چې لدې وروسته د   

. په نوم یادېي"موادو
د افغانستان دولت پـه خپـل        -۳

نوـــت اعالمـــوي چـــې د
)AceticAnhydride ( واردېدوتــه

کې نه ورکوي، که چې هغه    اجازه  
د  په اوس وخت کې په هېواد کـې       
په  .قانوني ې اخیستنې مورد نلري    

صــنایع کــه چېــرې الزم هرحال،
د افغانستان  هغو واردول به   شيجو

د ودولــت او د مخــدرو مــوادد
))INCBکنترول د بین المللي بور    

واسـطه وهېوادون وصادروونکپه  

قانون آنان در رابطه بـه کنتـرول        
تجارت طور صحیح تطبیـق شـده       

. است
اخالل به تعدیالت  ممکنه بدون-٢

حدود صـالحیت    واند در که می ت  
تـصویب  ه  پیگیری مشترک ب   ۀکمیت
به آن اشـاره     )۹(ۀد که در ماد   رس

این پروتوکول بـاالی مـواد      شده،
ــمیم   ــدرج ض ــاوی  من ۀکیمی

،  ١٩٨٨تعدیل شـده     کنوانسیون
گردد، که منبعـد بنـام       تطبیق می 

.گرددیاد می" مواد کنترول شده"
خویش دولت افغانستان به ابتکار-٣

ــد ــه  توری ــی دارد ک ــالم م اع
)AceticAnhydride (   اجازه نمـی

دهد، زیراکه آن در حال حاضر مورد 
.قانونی در کشورش ندارد    ۀاستفاد

ــه ــهبـ ــاه ـرحـ ال، هرگـ
ــود،  ــاخته ش ــه س ــنایع الزم ص

توسط دولت افغانـستان     رید آن تو
وبورد بین المللی کنتـرول مـواد       

ــای )INCB(مخــدر  ، کــشور ه
صادر کننده، مورد تجدید نظر قرار      
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ي او هغه   شنیول  وتربیا کتنې الندې    
متعاقد اخ ته به چې د هغه له الرې         
دغه مواد کنترول شوي ترانزیـت      

. کېي، خبرورکول شي
ارنهله سودار خه 

لورمه ماده :
متعاقد اخونه په خپل نوت، د -۱

شتون په صـورت    معقولو د الیلو د   
ـ   اکې چې کېد   ـ وورای شي ب و ک

رول شوي مواد کېـدلی شـی،       کنت
مخدرو موادو یا سایکوتراپیک موادو 

غیر قانوني تولید لپاره انحراف     د  ته  
ورکول شي یوله بل سره مـشوره       
وکي او یو بل پـه جریـان کـې          

وخت چې    هغه مخصوصاً. ديکې
پېه شي د پریکسرونو یا کیمیاوي      
مــوادو محمولــه پــه غیرعــادي 

غیرعادي شرایطو  یا تر  ېمقدارونوک
. يشلېدول والندې

د دې پروتوکول د الف ضمیمې -۲
ــه ــدول۲او ۱(پ ــې درج ) ج ک

شووکنترول شوو موادو ته په پـام       

وطرف متعاقدیکه از طریـق      گرفته
ــده  ــرول ش ــواد کنت ــن م آن ای

شـود، خبـر داده     ترانزیت مـی  
.شودمی

نظارت از تجارت
:  چهارممادۀ 

طـرفین متعاقــد بـه ابتکــار   -١
رصورت وجـود دالیـل     ویش، د خ

باور نمـود مـواد      معقول که بتوان  
ــد    ــی توان ــده م ــرول ش کنت
برای تولید غیـر قـانونی مـواد         
مخدر یـا مـواد سـایکوتراپیک       

شود باهم مـشوره    داده می رافانح
رجریان مـی  یکدیگر را د  و نموده

ــصوصاً ــد، مخ ــهگذارن زمانیک
سر ها اتفاق افتد یک محموله از پریک

مقـادیر غیـر    اوی در   يیا مواد کیم  
غیر عادی    عادی ویا درتحت شرایط   

. انتقال داده شود
با توجه به مواد کنترول شـده       -٢

) ٢و ١جدول) (الف(ۀ  مندرج ضمیم 
ــده   ــول، وارد کنن ــن پروتوک ای
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سره، واردوونکی باید د متعاقد هېواد 
ونکي دولت خه خاصـه     له واردو 

.اجازه ترالسه کي
د اجازه لیک یوه کاپي هغه متعاقـد       
اخ ته وراستول کېي چې مالونه د       
هغه له الرې ترانزیت کېي چـې       

پـه   ترخیص ته به یې د اجازه لیک        
. ترالسه کولو سره  اجازه ورکـي      

د صورت کې چې اجازه لیک په هغه
واندې کولو مالونو د اظهار لیک د   

        په وخت کې ترالسه نه شي، د هغه
متعاقد اخ واکمنه اداره چې کنترول 
شوي مواد د هغه له الرې د ترانزیت 

بارنامې /په حال کې دي، د صادراتو
د اجازه لیک یوه کاپي د واردوونکي 

،متعاقد اخ واکمنـې ادارې تـه      
ول شوو موادو   وراستوي، اود کنتر  
وخت د ترخیص اظهار به یوازې هغه

ازه ولري چې واردوونکی هېواد     اج
. رند کيئیتخپل رضا

ومتعاقد اخونه ژمنه کوي تر     -۳
یـا   واندې شوومعلومات د هرول و  

غوتل شوو اقداماتو په هکله،ددې     

دولـت وارد   از  خـاص را     ۀاجاز
کننــده کــشور متعاقــد حاصــل 

.نماید
یک کاپی از اجازه نامه به طـرف        

ی گردد که از طریق     متعاقد ارسال م  
آن اموال ترانزیت می گـردد کـه        
ترخیص آنرا با دریافت اجازه نامـه       

که اجازه در صورتی. دهدمیاجازه 
ه اظهارنامه اموال   ينامه در زمان ارا   

دریافت نگردد، اداره ذیصالح طرف 
که مواد کنتـرول شـده      متعاقدی

ـ      ال ترانزیـت   ـاز طریق آن در ح
ـ اجـازه نا   است، یک کاپی از    ۀم

بارنامـــه را بـــه /صـــادارات
رد ذیصالح طرف متعاقـد وا     ۀادار

کننده، ارسال می نماید، واظهار مواد 
کنترول شده صرف زمانی اجـازه      

کــشور کــهداردتــرخیص 
وارد کننده رضایت خویش را ابراز      

.نماید
شوند، طرفین متعاقد متعهد می   -٣

تا اطالعات الزم را درمورد هرنوع      
و یا اقـدامات     ه شده يامعلومات ار 
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ـ پروتوکول مطابق هـر        ومره ژر
بـل تـه برابـر     الزم اطالعات یو  

.کي
د پورته یاد شوي سـوداریز      -۴

وخت په یق تطبد کنترول د تدبیرونو 
کې د سودار قانوني ې باید په       

. مقتضي ول په پام کې ونیول شي      
صه په هغه صورت کې چې د       په خا 

،راغلې ويېپو الندفقرې تر۲
واردوونکي اخ  واب باید د هغه د

متعاقد اخ لخوا چې مالونه د هغه له 
الرې د ترانزیت په حال کې دي د        

۱۵ه، د پیغام له ترالسه کولو وروست    
کاري ورو په تر کې صورت و       

دو له اجازې خه ه ېدوارد.يممو
ول باید په لیکلې توـه د هغـه         ک
لې ادارې ته چـې     ئواقد اخ مس  عمت
هغه لـه الرې    نترول شوي مواد د   ک

.ېي، خبرورکول شيـترانزیت ک
د دې مودې په تـر کـې د ې        

.ورکويدالیل کولو
د کنترول شوو مـوادو ولـه        -۵

سوداري او ترانزیت د صادراتو  د       

طبق این پروتوکول هرچه مطالبه شده
زود تر بـرای یکـدیگر فـراهم        

.نمایند
هنگــام تطبیــق تــدابیر   -٤

کنترول تجـارتی فـوق الـذکر،       
منافع قانونی تجـارت بـه نحـو        

خـصوص  ه  ب. مقتضی رعایت گردد  
که در تحـت پوشـش      در صورتی 

ــر ــد، ٢ۀفق ــته باش ــرار داش ق
پاســخ طــرف وارد کننــده   

ــد از  ١٥ر طــی د روزکــاری بع
دریافت پیام از طـرف متعاقـدی      

ـ  ـکه از طریق آن ام     ال ـوال درح
ترانزیـــت اســـت صـــورت 

توریـد   ۀامتنـاع از اجـاز    . گیرد
ــ ــه اداره ه ب ــری ب ــکل تحری ش

ــه از   ــرف متعاقدیک ــسئول ط م
طریق آن مـواد کنتـرول شـده        

ــی ــت م ــر ترانزی ــردد، خب گ
در خالل این مدت دالیل . ه شودداد

.می دهدتناع راما
تمام تجارت وترانزیت مـواد     -٥

کنترول شده بـه اسـاس سیـستم      
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د سیـــستم دمخـــه خبرتیـــا 
)PEN(ي او  صورت مـوم   پربنس

واردوونکي متعاقـد   ددې یې   ي  کاپ
 هېواد د واکمنې ادارې په واسطه هغه
متعاقد هېواد ته چې د هغه د قلمرو        
له الرې کنترول شـوي مـواد د        

)PEN(     ې پرمخ یاپه واسطه دکر
زیت کېي په نورو وسایلو سره، تران   

. ظهر نویسي شي
ــه-۶ ــې ددې نکاهغ ــه چ ینرون

او ۱( پروتوکول د۵موافقه لیک د 
ضمیمه کـې   ) الف( جدول په   ) ۲

درج کنترول شوي مواد حمل کوي      
سـل د   په سلوکې  د د هغو مالونو  

کتنې تابع ري چې د زیات خطر       
.لرونکي دي

تعلیقېالتجارلد ما
: پنمه ماده

اقدو اخونو د   که چېرې د متع    -۱
یوه له نظره معقول دالیـل وجـود        
ولري چې باور وشي کنترول شـوو   

مخدرو موادو ی شي داته کېدمواد و

)PEN(اطالعیه قبلـی صـادارات      
وکاپی آن توسـط  گیردصورت می

ــشور ۀادار ــصالح کــ ذیــ
کننــده بــه کــشور دمتعاقــد وار

متعاقدیکه از طریق قلمرو آن مـواد       
سیــستمکنتــرول شــده توســط

)PEN (   ،روی خط یا وسایل دیگـر
نزیت می شود، ظهـر نویـسی       ترا

.گردد
کانتینر های که مواد کنتـرول      -٦

) الــف(ۀ شــده منــدرج ضــمیم
ایـن   ٥پروتوکول  ) ٢و ١جدول  (

را حمل می نماید، تـابع       موافقتنامه
گـردد  معاینه صد درصد اموال می    

ــاد   ــر زیـ ــه دارای خطـ کـ
.است

تعلیق مال التجاره
:  پنجممادۀ 

هرگاه از نظر یکی از طـرفین       -١
معقول وجود داشـته     یلمتعاقد دال 

باشد، که باور نمود مواد کنتـرول       
شده می تواند برای تولید غیر قانونی 
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یا سایکوتراپیک موادو د غیر قانوني      
د اره انحراف ورکول شـي،    تولید لپ 

د هر ول اجرایي تخنیکي تدبیرونو      
، مال  پرته ېدووله   ،ممکن تطبیق 

.داخلېی التجاره د تعلیق حالت ته    
)٤(یا په هغه صورت کې چـې د         

فقرې ترپو الندې    )٢(مادې د   
وي، واردوونکی متعاقد اخ د تعلیق 

. غوتنه کوي
اخونه یو لـه بـل سـره د          -۲

مشکوکو انحرافي عملیاتو په اه د      
هکله هر ول معلوماتو د برابرولو په

. همکاري کوي
متقابله اداري همکاري

: شپمه ماده
ا د  یاخونه ه په خپل نوت      -۱

بل اخ د غوتنې پربنس یو بل ته        
د غیر قانوني مخدرو موادو یاسایکو      
تراپیک مـوادو د تولیـد لپـاره د         
کنترول شوو موادو له انحراف خه 
د مخنیوي پـه غـرض، هـر ول         
اطالعات برابـروي او مـشکوک      

مواد مخدر یا مواد سـایکوتراپیک      
ــدون   ــود، ب ــراف داده ش انح
اخالل به هرنوع تطبیق ممکن تدابیر      

ـ    ال التجـاره   ـاجرایی تخنیکی، م
یـا در    بحالت تعلیـق در آمـده،     

ــورتی ــص ــت پوش ــه تح ش ک
باشـد طـرف     )٤(ۀماد )٢(ۀفقر

متعاقد وارد کننده مطالبه تعلیـق را       
. می نماید

طرفین با یکدیگر راجع به فراهم -٢
آوری هرگونه معلومات در رابطه به      

ــشکوک،   ــی م ــات انحراف عملی
همکـاری  .همکاری  می نماینـد    

اداری متقابل
: ششممادۀ 

طرفین متعاقد چه بـا ابتکـار       -١
ساس درخواست طرف خویش یا  به ا

متعاقد دیگر هرنوع اطالعـات را      
جهت جلوگیری از انحراف مـواد      
کنترول شده برای تولید غیر قانونی      
مواد مخدر یا مواد سـایکوتراپیک      

ر فراهم می نماینـد و      برای یکدیگ 
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ــاالت تر ــ ح ــې او بررس ېن
د لزوم په صورت کې     . الندې نیسي 

ــه د ه ــراف خ ــه انح ــوی ل غ
مخنیوي لپاره مقتـضي احتیـاطي      

. تدبیرونه نیسي
د معلوماتو یا احتیاطي تدبیرونو     -۲

د السته راولو لپاره هر ول غوتنه 
باید په لن وخـت کـې صـورت         

.يمومو
د اداري همکار لپاره غوتنې - ۳

د هغه اخ د قانون یا مقرارتو لـه         
اْحکمونو سره په مطابقت کې اجـر    

. کېدهیې کېي چې غوتنه 
رر د متعاقدو اخونو قحسب الم-۴

شي ید هر یوه واکمن مامورین کوال
د بل اخ په موافقـه او پـه هغـو           
شرایطو مـشروط چـې وروسـته       

) بازرس( مشخصېي، د هغې پلنې   
په سرته رسولوکې چې د بل اخ په        

ي سـره   مقلمرو کې صـورت مـو     
. ووري

چې ددې   اداري همکاري  هغه -۵
قواعد  نه هغه مادې مطابق برابرېي،  

مورد تحقیـق   را   حاالت مشکوک 
درصورت  .وبررسی قرار می دهند   

لزوم ایشان تدابير احتياطی مقتضی      
هت جلـوگیری از انحـراف،      را ج 

.  اتخاذ می نمایند
برای کسب هرنوع  درخواست -٢

ــدابیر   ــا تـ ــات یـ معلومـ
احتیاطی به اسرع وقـت صـورت       

. گیرد
درخواست ها برای همکـاری     -٣

اداری در مطابقت با احکام قانون یا       
که  گرددراء می مقررات طرفی اج  
. تقاضا نموده است

بـا   حسب المقـرر مـأمورین    -۴
حیت هر یکی از طرفین متعاقد      صال

طرف دیگـر،    ۀوافقمی توانند با م   
کـه بعـداً    ومشروط به شـرایط   

رسی انجام بازگردد، درمشخص می
ــر   ــرف دیگ ــرو ط ــه در قلم ک

گیرد، حـضور بهـم     صورت می 
. رسانند

همکاری اداری که طبق ایـن      -٥
شود، نه قواعد را که ماده فراهم می 
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چې متقابله همکـاري پـه جنـایي        
موي ووي او نه    یمسایلوکې تنظ 

یوې پر هغو معلوماتو تطبیقېي چې د
قضایي ادارې د غوتنې پربنس د      
فشار په اعمالولو سره السته راغلي      

ددغه چېيد هغه ای په استثن،وي
)لهدتبا(ول معلوماتو راکه ورکه 

.وموې ادارې لخوا مجازه ويند
د هغوکیمیاوي موادو په اه چې      -۶

ــاً ــا غالب ــواد و ی ــدرو م د مخ
سایکوتراپیک موادو په غیر قـانوني    

د معلوماتو  ،تولید کې کارول کېي   
ي، خو ددې   ې، اتیا پې  ې ته غوتن

پروتوکول د شمول په حوزه کـې       
.شامله نده

او محرمیتتبادلهد اطالعاتو 
: اوومه ماده 

راکه د هر ول هغو معلوماتو     -۱
ورکه چې ددې پروتوکول له مخې      

ي، په هر ول چې وي، مصورت ومو
د متعاقدو اخونو په هر یوه کـې د      

د  یـا نافذو قوانینو مطابق محرم ده      

جنائی همکاری متقابل را  درمسایل      
تنظیم می نماید اخالل می کند و نه        

گردد که  باالی معلومات تطبیق می   
قضائی با   ۀبه اساس مطالبه یک ادار    

ـ     اعمال فشار  ه بدست آمده باشد ب
ـ  استثناء جاییکـه   همچـو   ۀتبادل

متـذکره  ۀاز طـرف ادار   معلومات
.مجاز باشد

معلومات در رابطه بـه      ۀمطالب-٦
لید غیر در تومواد کیمیاوی که غالباً

قانونی مواد مخـدر و یـا مـواد         
شـود،  سایکوتراپیک بکار برده می   

شمول ۀضرورت می شود، اما درحوز
ــامل   ــول شـ ــن پروتوکـ ایـ

. نمی باشد
تبادله اطالعات و محرمیت

: هفتممادۀ 
معلومات که بـه     تبادله هرنوع -١

تأسی از  این پروتوکـول صـورت    
رشـکل کـه باشـد ،       ه گیرد به 

ین نافذه  در هریکی از      مطابق به قوان  
طرفین متعاقد محـرم اسـت یـا        
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نومـوي  . ممنوع طبیعت لرونکې  
امنیت د مکلفیت تـر     د  معلومات  

پو الندې او له هغه مالتخـه       
ې د اوند متعاقد اخ د قانون او        چ

مقرارتو د حکمونو مطـابق ورتـه      
معلومات ترالسـه کـوي،     ) مشابه(

.من ويخبر
: شخصي اطالعات عبارت دي    -۲

یوه        پېژندل شوي یا د پېژنـدلو و
شخص پورې ول اوند معلومات،     

وخت تبادلـه    ی شي فقط هغه   اکېد
متعاقد اخ چې ترالسه     چې هغه  يش

ه واخلي چې دغـه     کوي یې، په غا   
ول معلومات لترله په یوه د اجراْ      

و معادله طریقه پر یوه اکلې قضیه       
باندې د هغـه د متعاقـد اخ پـه          

یې برابر کیدي،    هغهقلمروکې چې   
له همدې کبله اخونـه     . مالتکوي

معلومات د خپلو نافذو قوانینو مطابق 
. یو له بل سره تبادله کوي

نه یوازې  ماتوالسته راغلي معلو   -۳
موخو د پلي کولو ددې پروتوکول د 

لپاره ترې اخیستنې الندې نیـول      

معلومـات . ممنـوع رای طبیعت اد
تحت پوشش مکلفیت امنیت    مذکور

که معلومـات مـشابه    حمایت   واز
مقـررات  طبق احکـام قـانون و     

طرف متعاقـد مربوطـه دریافـت       
ــد، ــی نمایـ ــورمـ دار برخـ

.می باشد
اطالعات شخصی، عبارت است-٢

ت مربوط به یـک     تمام معلوما  :از  
شخص شناخته شـده ویـا قابـل        

تواند  فقط زمانی تبادله شناسائی، می 
طرف متعاقدیکـه آنـرا      گردد که 

یافت می نماید بـه دوش گیـرد        در
همچو معلومات را حد اقل با یک که

طریقه معادل قابل اجراء باالی یک      
معین درقلمرو طرف متعاقـد      ۀقضی

مایت مـی   یکه آنرا فراهم نموده، ح    
ــ ــین. دنمای ــرفیناز هم رو، ط

معلومات را مطابق قـوانین نافـذه       
.خویش باهمدیگر تبادله می نمایند

معلومات های بدست آمده تنها     -٣
به منظـور تحقـق اهـداف ایـن         
ــتفاده    ــورد اس ــول م پروتوک
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.کېی
که چېرې یو له اخونـو خـه و         
غواي نوموي معلومات د نـورو      

دې مقصدونو لپاره وکاروي مخکې     
د هغې واکمنې ادارې موافقه چـې       
دغه معلومات یې برابرکیدي السته     

له دغه ول معلوماتوخـه    . راوي
ه اخیـستل د هغـو بنـدیزونو       

ي کوم چـې    ېتابع ک ) ممنوعیتونو(
ددغې ادارې په واسطه تصریح شوي    

.وي
د همکار د برابرلـو پرژمنـو       

تآاستثناْ
: اتمه ماده 

ی شي رد شي یـا د       اهمکاري کېد 
اکلو شرایطو یا اتیاوو تابع وي، په       

متعاقـدو  لـه    چې هغه صورت کې  
وکـي چـې    فکراخونو خه یو  

وموې همکاري ددې پروتوکـول     ن
:ی شيامطابق کېد

د هغه متعاقـد اخ      احتماالً -الف
حاکمیت چې غوتنه ورخه شوېده 

. قرار گیرد
ــرفین  ــی از طـ ــاه یکـ هرگـ

معلومـــات خواســـته باشـــد
مــذکور را بــرای مقاصـــد   

موافقۀ کتبی   دیگری بکار ببرد قبالً   
اداره ذیصالح که این معلومـات را       

ــوده ــراهم نم ــت آوردف . ، بدس
معلومـات تـابع     استفاده از همچو  

شـود کـه    ممنوعیت هـای مـی    
تصریح شـده   توسط اداره مذکور  

. باشد
فـراهم   مکلفیـت ت بر   آاستثنا

آوری همکاری
:  هشتممادۀ 
اری می تواند رد گردد یا تابع        همک

ازمنـدی هـا   شرایط معـین یـا نی     
که یکی از طرفین    باشد، درصورتی 

همکـاری   متعاقد فکر نماید کـه    
مــذکور طبــق ایــن پروتوکــول

:  می تواند
حاکمیت طرف متعاقد احتماالً-الف

ــورت   ــا ص ــه از وی  تقاض راک
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ــو ددې پ ــابق رتر ــول مط وتوک
)اللـاخ( و ،همکاري وکي 

.یاکي،
عامه پالیسي، امنیت یا     احتماالً -ب

پـه   نورې بنسیزې ې مخصوصاً   
مادې  )۷(مشارالیه قضیوکې چې د   

فقره کې ورته اشاره شوېده      )۲(په  
و ي، یاېک.

یوه محرم صنعتي، سوداریز    د -ج
. یا مسلکي راز مخالف وي

تخنیکي او علمي همکار
: نهمه ماده

متعاقد اخونه د انحراف ورکوونکو     
نویو میتودونو د تشخیص او پېژندلو      

برخه کې او همدارنه د ادارې د   په
او  همکار يپیاوتیا لپاره د تخنیک   

تونو او پدې رکې د تنفیذي جو
د سـره   سودار او صـنایعو      له

 ه کېدوهمکار همکاريپه شمول
دغه ول تخنیکي همکـار      .کوي

دې په خاصه د زده که ییزو برنامو        
او د افکارو د تبادلې په برخه کې،د        

گرفته تا طبـق ایـن پروتوکـول         
ـ   ــد، اخـ ــاری نمای الل ـهمک

.نماید ، یا
پالیسی عامه، امنیت و     احتماالً-ب

منافع اساسی را، مخـصوصاً    یا سایر 
) ٢(ۀمشار الیه در فقـر     درقضایای

به آن اشـاره گردیـده،       )٧(مادۀ  
.یا،اخالل نماید

مخالف یک  راز محرم صنعتی،      -ج
.تجارتی و یا مسلکی باشد 

همکاری های تخنیکی و علمی
طرفین متعاقد، در زمینه    : نهممادۀ  

تشخیص و شناسائی میتود هـا ی       
نحراف دهنده وهمچنـان   جدید  ا  
مناسـب  اقدامات  متقابل   درمورد

بشمول همکاری تخنیکـی جهـت       
تقویت اداره، و ساختار های تنفیذی     

باهمکاری     بهبودعرصه و    در این 
مـی   همکاری تجارت و صنایع ،     

همچـو همکـاری هـای       .نمایند
برنامه  در زمینه  مخصوصاً ،تخنیکی

مورد  افکار و تبادله  یآموزش های
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 ــې و ــامورینو د عالق ــدو م اون
.وري

اجرایي تدبیرونه
:لسمه ماده 

یـو  اخونوخه هر له متعاقدو  -۱
کمنه اداره یـا ادارې ـاکي       ایوه و 

و ددې پروتوکول تطبیق هم غيتر
ــوې ادارې، د دې   ــي، نوم ک
پروتوکول د تطبیق په غرض یو له بل 

په تماس  ) نېغ په نېغه  (سره مستقیماً 
.يوکې 

:اکل شوې ادارې-۲
له مخدرو موادو   : په افغانستان کې  
.زارتسره د مبارزې و
د مخدرو موادو د    : په پاکستان کې  
.کنترول وزارت

ه بـل سـره    قد اخونه یول  امتع-۳
د  مشوره کوي او وروسته یو بـل      

یاتو په هکلـه    ئتطبیقي قواعدو د جز   
حکمونـو  چې ددې پروتوکـول د    

پربنس طرح شویدي، په جریان کې 
.دي

مـــأمورین مربوطـــهقـــهعال
.قرار گیرد

تدابیر اجرایی
:دهممادۀ 

هریکی از طرفین متعاقـدیک     -١
تعیین  اداره یا ادارات ذیصالحی را    

یق این پروتوکول را    می نماید تا تطب   
ادارات متذکره با    .همآهنگ سازد 

ــن   ــق ای ــرض تطبی ــدیگر غ هم
به تمـاس مـی      مستقیماً پروتوکول

. باشند
ــین-٢ ــدهادارات تعیـ در :شـ

وزارت مبارزه با مـواد     : افغانستان
.مخدر

وزارت کنترول مواد   : درپاکستان  
.مخدر

طرفین متعاقـد بـا همـدیگر       -٣
همدیگر را   مشوره نموده و متعاقباً   

در مورد جزئیات قواعـد تطبیقـی       
که به اساس احکام این پروتوکـول       
ــان  ــده، درجریـ ــرح شـ طـ

.  گذارندمی
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کمیه) پییر(د تعقیب
:یوولسمه ماده

ــه ک-۱  ــب ــه د د تعقی می
سرونو اوکیمیـاوي مـوادو د      پرېک

کنترول په هکله پدې وسیله رامنته  
کـې بـه لـه      کېي چې په هغې   

.استازی ولري،یواخونوخه هر
دــ تعقیــب کمیــه د دوه -۲

اخیزې موافقې پربنس عمل کوي     
او د خپلې کاري کنالرې قواعـد       

.تصویبوي
پـه   کمیه معموالً د تعقیب  -۳

شتو کې یول په هغه     هرو شپو میا  
چې د او اجنداْ) مکان(زمان او ای

 خیــزې مــوافقې پربنــسدوه ا
.ويغونه جوتنظیمېي،

فـوق   تعقیب د کمیـې    د -۴
ــدو    ــې د متعاق ــاده غون الع

مـوافقې  اخونو د دوه اخیـزې    
.ېيپربنس جو

د تعقیب د کمیې نقش
: دوولسمه ماده

کمیته پیگیری مشترک
:  یازدهمۀ ماد
ه پیگیری مـشترک    کمیت یک-١

پریکــسرها  راجــع بــه کنتــرول
بـدین وسـیله     مواد کیمیـاوی  و

ایجاد می گردد که در آن  هر یکی         
.از طرفین نماینده می داشته باشد

پیگیری مشترک به اساس ۀکمیت-٢
توافق دوجانبه عمل  نموده و قواعد       

ـ        ه طرز العمل کاری خـویش را ب
.  تصویب می رساند

معموالدر پیگیری مشترک  ۀکمیت-٣
هرشش ماه یک مرتبه  در زمـان ،         
مکان واجندای که به اساس توافـق       

گردد، تـشکیل   دوجانبه تنظیم می  
. جلسه می دهد

ـ  جلسات فوق العـاده   -٤ ۀکمیت
اسـاس توافـق   پیگیری مشترک به    

دائــر  دوجانبــۀ طــرفین متعاقــد
. گرددمی

پیگیری مشترکۀنقش کمیت
: دوازدهممادۀ 
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دـ تعقیـب کمیـه دغـه     -۱
د هغه لـه    کوي او  وتوکول اجراْ پر

صحیح تطبیق خه ا ورکوي، په      
:همدي منظور نوموې کمیه

کتنه کوي او ددې پروتوکول    -الف
د سم عملي کېدو د تاْمینولو لپـاره        

.الزم وسایل جووي
ماده کې د    ۹کتنه کوي او په      -ب

مشارالیه تخنیکي همکار تدبیرونه    
.نیسي

ـ      -ج رونو سکتنه کوي او په پرېک
اوکیمیاوي موادو پورې په اونـدو      

ممکنې همکار نـور    د  لو کې   ئمس
.ولونه لوي

 تعقیب کمیه الندې موارد د-۲
ــدیز ــه وان ــو ت متعاقــدو اخون

:کيو
.پدې پروتوکول کې تعدیلونه-الف
هر ول هغه تدبیرونه چـې د        -ب

دې پروتوکول د تطبیق لپاره ورتـه       
.اتیا ده

پیگیری مـشترک ایـن      ۀکمیت-١
و از تطبیـق     پروتوکول را اجـراء   

مین هنان می دهد، بهيصحیح آن اطم
: مذکورۀمنظور کمیت

مطالعه نموده و وسایل الزم را -الف
برای تأمین عملی نمودن درست این      

.پروتوکول  می سازد
تدابیر همکاری ومطالعه نموده -ب

را ٩ۀدر مـاد تخنیکی مشار الیـه  
.اتخاذ می نماید

مطالعه نموده و سایر اشـکال      -ج
کاری را در مسایل مربوط     ممکنه هم 
سرها ومواد کیمیاوی مـی     به  پریک  

. نماید
مـوارد   پیگیری مشترک  ۀکمیت-٢

می ذیل را به  طرفین  متعاقد پیشنهاد 
:نمایند

.تعدیالت در این پروتوکول-الف
هرنوع تدابیری دیگری کـه     -ب

تطبیق این پروتوکـول نیـاز      برای  
. باشد

۱۹۱



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

ضمیمه) الف( 
د مخدرو موادو او سایکوتراپیک 

) نا قانونه(موادو دغیر قانوني
دترافیک پرعلیه دملروملتونو

مادې ) ٤(کنوانسیون د۱۹۸۸
مشارالیه فقره کې د)٢(په 

تابع موادتدبیرونو دنیولو
:لومی جدول

Acetic     .انهایدرایـد اسـیتک  -١

Anhydrid.
ــید -ان -۲ ــیتایلنترانیلیک اسـ -N)اسـ

Acetylanthranilic acid).
(Ephedrine)ایفیدرین -۳

.(Ergometrine)یناگومیترایر-۴
.(Ergotamine)گوتامینایر-۵
.(Isosafrole)ایزوسافرول-۶
.(Lysergic acid) لیزرژیک اسید-۷
ــسفینایل-۸-۳،۴ ــین دای اوک ٢-میتمل
Methylenedioxpheny -3,4پانونروپ

Propanone٢-.(
.(Norephedrine) نورفیدراین-۹

(I-phenyI پروپانون -۲فینیال -۱۰-۱

(2 propanone.
.(Piperonal)پاپیرونال-۱۱
Potassium(پتاسـیم پرمنانیـت  -۱۲

permanganate.(
.(Pseudoephedrine)پسیدوفیدراین -۱۳

)الف (ۀضمیم
ملل متحد ١٩٨٨کنوانسیون

علیه ترافیک 
غیر قانونی مواد مخدر 

مواد سایکو و
موادیکه تابع اتخاذ تدابیر تراپیک

)٤(مادۀ )٢(مشار الیه در فقره
: اولجدول

ــد -١ ــیتک  انهایدرایـ Aceticاسـ

Anhydrid.
ــیتایلنترانیلی-ان-۲ ــید اسـ -N(ک اسـ

Acetylanthranilic acid(.
.)Ephedrin(ایفیدرین -٣
.)Ergometrin(ایرگومیتراین-٤
.)Ergotamine(ایرگوتامین -٥
.)Isosafrole(ایزوسافرول -٦
.)Lysergic acid(لیزرژیک اسید -٧
ــسفینایل-٣،٤-٨ ــین دای اوک ٢-میتیل

Methylenedioxpheny-3,4(پروپانون 

–2 Propanone(.
.)Norephedrine(نورفیدراین -٩

-I(پروپــانون -٢-یالـفینــ-١-١٠

Phenyl-2-propanone(.
.)Piperonal(پاپیرونال -١١
Potassium(پتاســیم پرمنگانیــت -١٢

permanganate(.
.)Pseudoephedrine(پسیدوفیدراین -١٣

۱۹۲



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

.(Safrole)سافرول -۱۴
: ضمیمه) ب(

) ۳(په ېماد ۴د هغو تدبیرونو چې د      
:فقره کې ورته اشاره شوېده

.(Acetone)اسیتون-۱
.(Anthranilicacid) انترانیلیک اسید -۲
.(Ethyl ether) اتیل ایتر -۳
(Hydrochlorecهیدروکلوریک اسید -۴

(acid.
(Methiethyl میتایل ایتایـل کیتـون  -۵

(ketone.
(Phenylaceticفینا یالسیتیک اسـید  -۶

(acid

.(piperidine)ریداین پپی-۷
.(Sulphuric acid)سلفوریک اسید -۸
.(Toluene)نتولوئی-۹

.)Safrole(سافرول -١٤
): ب(ضمیمه 
مادۀ ) ۳(ع  تدابیر که در فقره       مواد تاب 

:به آنها اشاره گردیده است۴
.)Acetone(اسیتون -۱
)Anthranilic acid(انترانیلیک اسید -۲
.)Ethyl ether(اتیل ایتر -۳
Hydrochloric(هیدروکلوریک اسید -۴

acid(.
Methyl ethyl(میتایل ایتایل کیتـون  -۵

Ketone(.
Phenylacetic(فینایالسیتیک اسـید  -۶

acid(.
.)Piperidine(پپیریداین -۷
.)Sulphuric acid(سلفوریک اسید -۸
.)Toluene(ن یتولو-۹

۱۹۳



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

افغانستان داسالمي 
جمهوریت او پاکستان 
داسالمي جمهوریت 

ترمن  دترانزیي سوداریز 
موافقه لیک دتصدیق 
شویو سندونو دتبادلې 

پروتوکول
ستان داسـالمي جمهوریـت    دافغان

ــر  ــنایعو وزی ــودار او ص دس
رالحق احدي او اجاللتماب اکرانو

په افغانـستان کـې د پاکـستان        
داسالمي جمهوریت سفیر جاللتماب 
محمد صادق، د افغانستان داسالمي  
جمهوریت او پاکستان داسـالمي     
جمهوریت تـرمن د سـوداریز      
ترانزیي موافقه لیک تصدیق شوي     

لمریز کال د    ۱۳۸۹دسندونه چې   
میالدي کال ۲۰۱۰دچې۶لم په  

سره سمون لري،په    ۲۸د اکتوبر له    
۱۳۸۹کابل کې عقد شوي او د       

نېه چې ۱۶په مرغومېلمریزکال د 

پروتوکول
تبادلۀ اسناد مصدقۀ 

موافقتنامۀ تجارتی ترانزیتی 
پاکستان - افغانستان
(APTTA) میان جمهوری

و اسالمی افغانستان
جمهوری اسالمی پاکستان

جاللتماب داکتر انوارالحق احدی    
وزیر تجارت و صنایع جمهـوری      
اسالمی افغانـستان و جاللتمـاب      
محمد صادق سـفیر جمهـوری      

. اسالمی پاکستان در افغانـستان    
ــۀ    ــصدقۀ موافقتنام ــناد م اس
تجـــارتی ترانزیتـــی میـــان 
جمهوری اسـالمی افغانـستان و      
ــستان  ــالمی پاک ــوری اس جمه

ــدۀ م ــرب ٦نعقـ ١٣٨٩عقـ
ــا   ــابق ب ــیدی مط ٢٨خورش

مـیالدی کابـل     ٢٠١٠اکتوبر  
جـدی   ١٦توشيح شدۀ مـؤرخ     

٦خورشيدى، مطابق بـا      ١٣٨٩

۱۹۴



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

د  جنوريکال د   ميالدي  ۲۰۱۱د  
نېې سره سمون لري،د افغانستان ۶

ــت در ــالمي جمهوری ــيداس س ئ
جاللتماب حامد کرزي په واسـطه      

لمریز کال  ۱۳۸۹او د توشېح شوي   
نېه چې د    ۱۷دلیند دمیاشتې په    

۸میالدي کال د دسامبر له ۲۰۱۰
سره سـمون لـري،د پاکـستان       

یس جمهور ئداسالمي جمهوریت د ر
جاللتماب اصف علي زرداری پـه      
واسطه توشېح شوی وو، نن تبادله      

.کل
دا سندونه له الندې مندرجاتو خه      

:په پیرو ترتیب او تبادله شوي دي
دافغانستان ـ پاکستان  سوداریز  

مادې  )۵۴(ترانزیي موافقه لیک د     
دمندرجارتو مطابق،دا موافقه لیک    
دتصدیق شویو سندونو له تبـادلې      
خه یو دېرش ورې وروسته، یعنې 

۲۳لمریز کال ددلوې په      ۱۳۸۹د
دي کال د   میال ۲۰۱۱نېه چې د  
نېې سره سـمه ده      ۱۲فبرور د 

. دیءمرعي االجرا

مـیالدی توسـط     ٢٠١١جنوری  
جاللتماب حامد کـرزی رئـیس      
ــالمی   ــوری اس ــور جمه جمه
ــدۀ   ــیح ش ــستان و توش افغان

ــؤرخ  ــوس ١٧مـ ١٣٨٩قـ
ــا    ــابق ب ــیدی، مط ٨خورش

ــامبر  ــیال٢٠١٠دسـ دی مـ
ــف    ــاب آص ــط جاللتم توس
ــیس  ــی زرداری رئــ علــ
ــالمی   ــوری اس ــور جمه جمه
ــه   ــروز تبادل ــستان، را ام پاک

. نمودند
این اسناد به تأسی از مندرجات ذیل 

:ترتیب و مبادله گردیده است
) ٥٤(مطــابق منــدرجات مــادۀ 

ــی  ــارتی ترانزیت ــۀ تج موافقتنام
ــستان ــن -افغان ــستان، ای پاک

عـد از   موافقتنامه سی ویک روز ب    
تبادلۀ اسناد مـصدقه، یعنـی بـه        

خورشیدی  ١٣٨٩دلو   ٢٣تاریخ  
٢٠١١فبـروری    ١٢مطابق بـا    

مــیالدی مرعــی االجــراء   
. می باشد

۱۹۵



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

اخونه د صحت او اعتباریتوب له      
ېنې وروسته، پورته تصدیق شوي     

.ییدويسندونه تاْ
لمریز کال د جدې    ۱۳۸۹داسند د   

ـ  ۲۰۱۱نېه چې    ۲۲په   ال د  ـک
لري، نېې سره سمون۱۲جنوري د

دکابل په ار کې په دوو اصـلي        
نسخو کې په دري اوانلیسي  ژبو       

دواه نـسخې لـه     .السلیک شوه 
.خه برخمنې ديیوشان اعتبار 

رالحق احديااکرانو
دافغانستان داسالمي جمهوریت 

دسودار او صنایعو وزیر
محمد صادق

په افغانستان کې دپاکستان داسالمي 
جمهوریت سفیر

جانبین بعد از بررسی صحت و ثقه       
بودن، اسناد مصدقۀ فوق را تأیید      

.می دارند
ــاریخ   ــه ت ــند ب ــن س ٢٢ای

ــدی  ــیدی ١٣٨٩جـ خورشـ
٢٠١١جنـوری    ١٢مطابق بـا    

در شهر کابل در دونسخۀ میالدی،
اصلی به زبان های دری و انگلیسی 

هر دو نـسخه از     . به امضا رسید  
.اعتبار یکسان برخوردار می باشند

داکتر انوارالحق احدی
وزیر تجارت و صنایع جمهوری اسالمی 

افغانستان
محمد صادق

سفیر جمهوری اسالمی
پاکستان در افغانستان

۱۹۶



)١٠۶۳(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۰/۸/۱۳۹۰

:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: رج از کشور خاجلد
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