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  امر نخستین
توسط اشخاص ، نیروهاي بین المللی ، طی چند سال اخیر یک تعداد از وسایط زرهی ایمنی 

موسسات و نهاد ها از راه هاي مختلف وارد کشور گردیده و بدون طی مراحل گمرکی در 
مرکز ووالیات کشور مورد استفاده قرار میگیرد که جهت جلوگیري از سو استفاده و 

می قانونمند شدن این وسایط اخیر به اساس حکم مقام عالی ریاست دولت جمهوري اسال
افغانستان کمیسیون مرکب از نماینده گان بلند پایه وزارت هاي محترم مالیه ، امور داخله ، 
دفاع ملی ، لوي حارنوالی ، ریاست عمومی امنیت ملی تحت ریاست محترم پوهنمل سیدولی 

کمیسیون . سلطانی معاون پالیسی اداره امور داراالنشاي شوراي محترم وزیران تعین گردید 
را بعد از منظوري شوراي محترم وزیران  وسایط زرهی ایمنی طی مراحل گمرکی طرزالعمل

به منصه اجرا قرار داده که مطابق به طرزالعمل براي تعداد از این وسایط به صورت قانونی 
  . اسناد مجوز صادر شده واین پروسه هنوز هم ادامه دارد 
عامه و اتخاذ تدابیر وقایوي جهت همچنان وزارت امور داخله به منظور تامین نظم وامن 

قانون پولیس تصمیم اتخاذ ) 5(ماده ) 3(و) 1(جلوگیري از وقوع جرایم به اساس فقره هاي 
مقام عالی ریاست دولت جمهوري  27/7/1392مورخ )4733(نموده تا با درنظرداشت حکم 

به سه الی   اسالمی افغانستان ، طرزالعمل تورید واستفاده از وسایط زرهی و تعدیالت ان
چار شرکت جواز ارایه خدمات وسایط زرهی را جهت انسجام بهتر ، نظارت پولیس از نحوه 
فعالیت وسایط زرهی ،  ارایه خدمات وسیاط زرهی از مرجع مشخص و رفع مشکالت 

طرزالعمل ) 1(منحیث ضمیمه نمبر د موجودهبه همین منظور سن. نیازمندان صادر نماید 
توسط ریاست عمومی ماده ) 12(فصل و ) 5(وسایط زرهی بداخل تورید و استفاده از 

ت پالیسی واستراتیژي و گروپ کاري تدوین گردیده با اظهار پالیسی هاي تحقیقاتی معینی
  ، ادارات و مراجع مربوطه را بعد از منظوري  تشکري و قدر دانی از زحمتکشی گروپ کاري 

  .درتطبیق بالانحراف آن امر مینمایم
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  مقدمه 
قانون پولیس مکلف به تامین و حفظ نظم وامن ) 3(و ) 1(پولیس ملی به اساس حکم فقره 

عامه و اتخاذ تدابیر وقایوي جهت جلوگیري از وقوع جرایم گردیده ، یکی از مشکالت که طی 
سالهاي اخیر پولیس ملی جهت تحقق احکام فوق الذکر به ان مواجه بوده عبارت از فعالیت 

ایط زرهی فاقد اسناد گمرکی در مرکز ووالیات کشور میباشد که خوشبختانه به اساس وس
مقام عالی دولت جمهوري اسالمی افغانستان ،  27/7/1392مورخ ) 4733(حکم شماره 

مصوبات شوراي محترم وزیران ، طرزالعمل طی مراحل گمرکی و طرزالعمل تورید و استفاده 
به این مشکل رسیده گی صورت گرفته فعآل جهت انسجام ازوسایط زرهی ایمنی تا اندازه 

بهتر امور مربوط به وسایط زرهی ایمنی ، قانونمند شدن بیشتر انها ، اتخاذ تدابیر وقایوي و 
رفع نیازمندي متقاضیان  از یک مرجع مشخص ضرورت احساس گردید تا ضمیمه هذا 

تعداد  ایمنی براي یط زرهیطرزالعمل تورید و استفاده از وسا) 1(منحیث ضمیمه نمبر 
روي این . عالیت داده شود محدود از شرکت هاي عرضه کننده خدمات وسایط زرهی جواز ف

ریاست عمومی پالیسی هاي تحقیقاتی ضمیمه هذا موظف تحت رهبري روپ کاري ملحوظ گ
ممد و قق مکلفیت هاي قانونی پولیس ملی ــوده ارزومندم تا در راستاي تحـــدوین نمـــــرا ت

  .ردد ــــــــــــع گـــــــــــوثر واقــــــــــــــــــم
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  فصل اول

  احکام عمومی
  

  مبنی 
 ماده اول

ا .ا.مقام عالی ریاست دولت ج 27/7/1392مورخ  4733بر مبنی حکم نمبر این ضمیمه  
شوراي محترم وزیران  22/2/1393مورخ  7و شماره  7/5/1392مورخ  18مصوبات شماره 

، وسایل ، تجهیزات و تکنالوژي معاصریکه  تورید واستفاده از وسایط ایمنیو طرزالعمل 
تورید طرزالعمل ) 1(منحیث ضمیمه نمبر ان )18(و تعدیل ماده کاربرد نظامی و امنیتی دارد 

واستفاده از وسایط ایمنی ، وسایل ، تجهیزات و تکنالوژي معاصریکه کاربرد نظامی و امنیتی 
  . وضع گردیده استدارد 

  هدف 
  ماده دوم

  :عبارت است از موجوده هدف از طرح ضمیمه 
  .قانونمند سازي فعالیت وسایط زرهی ایمنی  -1

  .بعد از پرداخت محصول  گمرکیایط زرهی ایمنی فاقد اسناد وس توزیع جواز به ادامه  -2
 .زرهیوسایط توزیع جواز به شرکت هاي عرضه کننده خدمات  -3

و شرکت هاي عرضه کننده خدمات وسایط ایمنی زرهی وسایط نظارت پولیس از فعالیت   -4
  . زرهی 

  ساحه تطبیق
   ماده سوم

شماره که به اساس حکم اسناد گمرکی فاقد  باالي مالکین وسایط زرهی ایمنی این ضمیمه
بعد از پرداخت محصول گمرکی و تائید کمیسیون تعین شده جهت 27/7/1392مورخ ) 4733(

که در  و ادارات ذیربطعرضه کننده خدمات زرهی ، شرکت هاي اخذ جواز مراجعه مینمایند 
  .  طرزالعمل مشخص گردیده قابل تطبیق می باشد
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  ماده چارم 

پرداخت محصول گمرکی به اساس حکم  بعد از وسایط زرهی فاقد اسناد گمرکیبراي 
مقام ریاست دولت جمهوري اسالمی افغانستان و تائید کمیسیون  27/7/1392مورخ ) 4733(

  .تعین شده طبق طرزالعمل و تعامل قبلی جواز فعالیت صادر میگردد 
  فصل دوم

  ان و نحوه فعالیت شرایطتاسیس شرکت ، 
  شرکت تاسیس 

   ماده پنجم
وسایط امو ر مربوط به انسجام بهتر قانون پولیس ، ) 5(ماده ) 3(و ) 1(رعایت فقره به منظور

در سطح کشور جواز شرکت و یا موسسه  سه الی ششبه و نظارت از فعالیت انها زرهی 
د وسایط زرهی مورد بتوانن که نیازمندانصادر میگردد عرضه خدمات وسایط زرهی فعالیت 

  . دست بیاورندجع به ارهمین منیازشان را از
  شرایط تاسیس شرکت 

  ماده ششم
  . )ایسا(حمایت از سرمایه گذاري  از اداره اخذ جواز تاسیس شرکت .1
با  فعالیت شرکت عرضه خدمات وسایط زرهی مبنی بر صدور جواز درخواست ارایه   .2

  . میکانیزم ها و چگونگی عرضه خدمات زرهی به مقام وزارت امور داخله، طرح 
بانک هاي منحیث تضمین بانکی در یکی از افغانیپنج میلیون  )5000000(مبلغ  یتحویل .3

  .کشور دولتی
  .وزارت امور داخلهمعرفی تشکیالت شرکت به ریاست ع مبارزه علیه تروریزم . 3
مدت یک سال بوده و بعد از  خدمات زرهیکننده شرکت عرضه فعالیت جوازمعیاد  . 4

  .  تمدید می باشدقابل   حق االمتیاز،تحویلی 
  نحوه فعالیت 

  ماده هفتم 
  :شرکت هاي عرضه کننده خدمات وسایط زرهی میتوانند فعالیت هاي ذیل را انجام دهند 
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 .ایجاد نماینده گی ها در والیات کشور مطابق به شرایط وضع شده این ضمیمه   -1

مراجع مربوط تائید کرایه دادن و یا اجاره دادن وسایط زرهی به نیاز مندان بعد از  -2
 .وزارت امور داخله 

به کرایه و یا اجاره دادن وسایط زرهی اضافه از نیاز اشخاص حقیقی و حکمی در بدل  -3
 . اخذ کمیشن 

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حکمی که وسایط زرهی اضافه از نیاز خویش را جهت  -4
مات وسایط زرهی کرایه دادن یا اجاره دادن در مقابل پرداخت کمیشن به شرکت عرضه خد

  .تسلیم مینمایند 
  فصل سوم

  زرهیوسایط خدمات کننده مکلفیت هاي شرکت عرضه 
   مماده هشت

  :ات زرهی مکلف استشرکت عرضه خدم
وامنیت آنرا تامین تدارك نموده جهت پارکینگ وسایط زرهی درحومه شهررا مناسب محل . 1

  . نماید
  .بپردازد  محترم مالیهالیحه وزارت طبق را لیات ازعواید تمام ما. 2
وزارت  320042نمبررا به حساب افغانی یکصد هزار )100000(  ساالنه مبلغحق االمتیاز. 3

  .تحویل نماید  بانکه درشهري حانگه دوم د افغانستان داخلامور
به ریاست ع را دررابطه به تغیروتبدیل تشکیالت، پرسونل نام وموقعیت شرکت معلومات . 4

  .ارایه کند  یزممبارزه علیه ترور
  . ارایه نماید ه به وزارت امور داخله کرایدرختم را راپور مکمل وسایط زرهی . 5
راپور وسایط زرهی را که قبل از تکمیل معیاد قرارداد با متقاضی بنابر دالیل مختلف  -6

  .، ارایه نماید استفاده از ان قطع میگردد 
توقف وسایط زرهی الی عقد قرارداد تحت نظر مسؤلین ریاست ع مبارزه علیه تروریزم . 7

  .درپارکینک که به همین منظور ایجاد شده است 
  .جلوگیري از خروج وفعالیت وسایط زرهی که به صورت رسمی به کرایه داده نشده است. 8
  .داشتن ژورنال ثبت و راجستر خروج و دخول وسایط زرهی. 9
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دام پرسونل امنیتی از مراجع قانونی جهت اتخاذ تدابیر امنیتی پارکینگ وسایط استخ. 10
  .زرهی

که اجتناب از گذاشتن وسایط زرهی در اختیار اشخاص و یا موسسات واجد شرایط . 11
  . رسماٌ به کرایه داده نشده باشد

از فعالیت باز  بر حوادث و یا بنا ر جریان کرایه عارضه دار گردیدهسطه زرهی دااگر و. 12
  . شرکت طبق تعهد قرار داد واسطه دومی را به دسترس کرایه گیرنده قرار می دهند می ماند ،

هماهنگی امور مربوط به کرایه و یا اجاره دهی وسایط زرهی را با وزارت هاي امور . 13
  .داخله و مالیه تامین نماید 

  .اجتناب کند از هرنوع سو استفاده از امتیاز جواز فعالیت . 14
  

  فصل چهارم
  مکلفیت هاي ریاست ع مبارزه علیه تروریزم

  ماده هشتم
  : ریاست ع مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله مکلف است

ي مانند جواز،  تشکیالت، آدرس و تمام مشخصات شرکت عرضه رولومات هاي ضرمع. 1
  .نماید  تنظیم به دوسیه هاي جداگانهجمع آوري و را خدمات زرهی 

  .نماید  طرح و تطبیقمعلوماتی را  فورم هاي مخصوص. 2
 موادت شرکت و شرایط متقاضی با در نظر داش از قراردادها و عملی نمودن تعهدات. 3

  . نظارت مینماید ضمیمه موجوده و طرزالعمل تورید و استفاده از وسایط زرهی
و نظارت جهت کنترول )   GPS(تدارك دستگاه ردیابی ودر نصب را امکانات الزم . 4

  .فراهم میکند قوانین نافذه کشور در محدوده  از فعالیت وسایط زرهیبیشتر
  فصل پنجم

  احکام متفرقه
  ماده نهم

وزارت امور داخله در صورت مشاهده تخلفات از شرایط مندرج این ضمیمه توسط شرکت  
  .باطل نماید عرضه کننده خدمات وسایط زرهی میتواند جواز فعالیت شرکت را 
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  ماده دهم 
د وسایط زرهی را خودسرانه به یا افراد حق ندارهیچ شرکت، موسسه و با انفاذ این ضمیمه 

  . ندایه دهند و یا از آن استفاده نمایکر
  

  ماده یازدهم
از وسایط زرهی که قانونمند نشده باشد استفاده کرده  درمورد اینکه منبعد نیازمندان

توسط ریاست عمومی مبارزه علیه میگیرد  صورت ینمیتوانند و با متخلفین برخورد قانون
   .به نشر میرسد  ابالغیهوعات ازطریق مطبتروریزم 

  تطبیق و نظارت
 زدهمماده دوا

یق نموده و خویش تطب ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم ضمیمه را در ساحه کاري 
نظارت از تطبیق استراتیژي و پالیسی ها مکلف به نظارت از تطبیق مدیریت عمومی بررسی و 

  .ان میباشد 
  مرور

  دهمماده سیز
با درنظر  تورید و استفاده از وسایط زرهی ایمنی این ضمیمه در صورت تعدیل در طرزالعمل
 .داشت اوضاع و شرایط قابل مرور میباشد 
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  ماخذ 
طرزالعمل تورید واستفاده از وسایط زرهی ایمنی از اسناد ذیل ) 1(در تدوین ضمیمه نمبر 

  :بعمل امده است منحیث ماخذ استفاده 
 .قانون پولیس ) 5(ماده ) 3(و ) 1(فقره هاي  -1

مقام عالی ریاست دولت جمهوري اسالمی  27/7/1392مورخ ) 4733(حکم شماره  -2
 .افغانستان 

 .شوراي محترم وزیران  22/2/1393مورخ ) 7(شماره مصوبه  -3

 ....طرزالعمل تورید و استفاده از وسایط زرهی ایمنی  -4

  ...طرزالعمل تورید و استفاده از وسایط زرهی ایمنی ) 18(تعدیل ماده  -5
  
  


