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 تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی   شرطنامه

، فناهم ننرد  عتورت  ها  ولیها   اداره خط آهن افغانستاا  منظورر ورعت ا ارا ا خاتات ونانستترروز ار قن ط خط آهن

ا جاد رتهظا ف اته  ها  عتتارر خوتر تز در هن تا خاتات ونانستترروز اتن  ناتا      مارگهن  اترال وجاروز   ونانز از، 

را دااتاا  نوهب ننرده وا اتنت  ها  خوتر تز تا ت هار ها   وجارا تار  در  و  مستاا مظا ، ولیها   مارگهن  اترال را و

ورقف  اگر  هتا تتا ماتار    تقنره     قبطوحت  نون اداره خط آهن افغتانستتتاتا     وررغظتا   متااتتتظتا در ا ستتتاهتاه خط آهن

 .ف اته  تهظنا ا  ( نشن گند اه1377در  ن اه رعنز اناره )    29/2/1399

 ماده اول 

 شرکت تخلیه و بارگیریتعریف  

،  عا ط حن    نق ، پیافررم ها ز، مارمظا ، ار / ما    الص حقرقز اع  تا تجار ما انجام هنیهات ولیها   مارگهن ،  فا 

 . تز ماااخط آهن  ا ساهاه ها گاام ها   عا ن تحرقا ها  

 ماده  دوم 

 اصطالحات  

مار  :ناتامار -1 مار، تشلوات تاتک  موادار  اگر  ها   تاناهظن ها  خط آهن تز مااا تا در آ  تشلوات  ،  ا راق 

 رتا درج تز مااا. ن تقوا، هبرر    ا ساهاه تباا   وار   اناقال تح ها  ا ساهاه 

 ؛  اگر  هبارت ار تجنرع  ر  مار  اگر  ما   احاساا  ر  ر  خاتص:   -2

 هبارت ار تجنرع  ر  مار    ر   اگر  ؛    ر  غهن خاتص: -3

نرع ار مار اتا تز مااا تا دارا  تحافظ فیز  ما ات  تت ب تساطه  منا  وسوه  تاال اهم ار مساا    تاناهظن : -4

 مظا  ااه تز مااا تا دارا  عا ز   انااره تطامط ما اعاانارد ها  مهن اتنییز تز مااا.

مااا تا  و  حن  مار   تسافن اعافاده تز ارد   ورعط ترترتروهف    ا  هبارت ار  عا   نقیها ر یز تز     اگر : -5

  ا؛آ عهیا د هن ما حنت  در تز 

ا ون ین  هنمارگهن اع  تا قامیه   اا اا  ار قسن  تشظاه  عهیا نقیها مارمن  مرده   د  ات  تز مااا ن ون ین : -6

   ون ین تز مااا.

   یرگهن   آنهواار  گند اه   ار فاعا اا   در آنجا  فضا  تظاعب اع  تا اترال   تاالها ما ات  توئر     گاام : -7

 گندد. 

ما ت ظز ووها ظن ف، تحافظ  ا عهسانز اع  تا عالت  تاال  تون ف خرد را در فا یا ورتها وا    :  مساا مظا   -8

 ش تور  نها دارد تونف حفظ ننرده   آ  را ار ضنمات،  اتات، تنرش، فشار   ارو ا

 هبارت ار حا تجار ام اد فضائز تا  عهیا نقیها خط آهن تز ورانظا ار آ  هبرر ننا ظا. گامار ) فضا  حجنز مار(: -9

 ات عا ن ف اته  ها تز مااا تا ماته   ضا  ات  ظ از    ضا هبارت ار تراد، ا ظاس، تحورالت،   ترال خطنناک : ا -10

نظا ما تحهط ر س  خساره  ارد ننرده  ا هم حهات    ح  انسا ،  اا  تز ورا  ز  ژ گز ها   خور هات قبه  

 عارنا.  احهرا    گهاها  را ما خطن ترا 

ور هات قبه ز اا    ما   ژه در نبرد اتتانات نهواار    گاام  خترال انا تا مظامن  اهبارت ار    اترال عن ع اتفاعا: -11

   ار مهن تز ر نا.  فاعا ااهتظاعب ما عنه  
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: تبیغ اع  تا در تقام  ارا ا خاتات تشلص ولیها   مارگهن  ار تاتک مار تطامط انا ط ا ن ان   فهس خاتات   -12

 ناتا اخذ تز گندد. 

و واات   اتزاتات ما اداره خط آهن افغانساا  ارا ا تز ارد   تز ورانا  وضنهن :  ثهقا ا  تا منا  حسن ا نا    -13

 ما  ررت   ا نقا،  ثهقا تیتز  ا ضنان  ناتا مانتز مااا.

 ماده  سوم 

 مسئولیت های قرار دادی جهت تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی 

عظا وحوهیز تهسانس   چوار عال عامقا تار تفها تا ن   انت  ولیها   مارگهن : الص تسئرل انت  دارا  حا اق   

ا نا ز در رتهظا ولیها   مارگهن    اترر مظار    دارا مرد  ت یرتات در رتهظا ها  هنیهات ولیها   مارگهن ، قرانهن    

 تقنرات مظار    قرانهن   تقنرات گننتز مااا. 

ورعط انت  وا رتا  وحر   ما ا تهن الوز تا تجار  مارگهن   ار رتا  ان ع ما هنیهات ولیها   :د ره تسئرته  انت 

 . تحسرا تز ارد ما در اخاهار گنفان اترال تز مااا

تطامط ما نررم   عاظارد ها  قبرل ااه    ، انت  قنار داد  تا تسئرته  ولیها   مارگهن  اترال وجاروز را م واه دارد 1-3

 انجام دها. ف اته  ها  خر ش را در رتهظا ار قنف اداره خط آهن افغانساا  

  OSJDانت  قنار داد  تتیف اع  وا مساا مظا  اترال وجاروز   ونانز از را تطامط ما نررم   عاظارد ها  عارتا    2-3

 . دهاننا دارد انجام تا اداره خط آهن افغانساا  هضر   آ  OTIF  عارتا  

تسئرته     بنا  خساره     اتا  ارد گندد اترال وجاروز    ما  تا ه در  ن ا  ارا ا خاتات ولیها   مارگهن  در  ررو 3-3

نااز ار هرات  قون ا    ا تنمر  ما خور هات  اوز اترال،    ارده  ، تهن ا ظتا خسارتتز ماااقنارداد  ما ش انت  

 نقص در مساا مظا    اقالهات نادرع  ما انت  مااا.

ولیها  اگر  اات  خارج تند  تاالها ار مانا  اگر     امجا ز آ  من ر    عا ط نقیها ترون ، پیافررم ها  ولیها     4-3

 گاام ها( اع .    هاه خط آهنا سا)  در  مارگهن     ا تح  تشلص نهواار  تاالها 

قبط تقنرات خط آهن  پاک تار  گندد در غهن آ    اگر  ها    ، اترال وجاروز مطرر تات  ار  اگر  ولیها گند ارتا  تا   5-3

 تز مااا. قنارداد  انت  آ  ما ش نااز ار خساره  تا اگر  اات  منناتا مارگش  قطار ها ننز گندد  

ناهظن ها تطامط ما اعظاد، فررم    اا ل  در  اگر  ها   تاتاال ها    نئمظا  تطن تتیف اع  ار مساا  قنارداد     انت  6-3

 تنمر  ما مساا مظا  تاالها رعناً اقنهظا  ملشا. 

 ررت    افغانساا    گننک   اداره خط آهنننا ظاه گا  ،  )گهنناه(   ولیها   مارگهن  تاال ها  وجاروز در حضرر تاتک مار 7-3

 .ههندته

مساا    8-3 ا نن عار  ورعط  ونام خاتات  ار  نیا توارمظا ، تسا د تند ،    پنعرن     عا  ، وجوهزات مظا  تاالها 

 قنار داد  انجام تز ارد.  انت  ترظف

ولیها   مارگهن  اترال وجاروز   ونانز از ار  ارا ا خاتات    پنعرن  منظورر  ولظهتز      وجوهزات ادار ،   ونام  عا     9-3

 تتیف ما اعافاده ار وجوهزات تاظاعب ما نرع اترال تز مااا.  گند اه  اارک در عاحا ووها   وقنارداد  قنف انت  

   نادرع    هنیتند      ا   ض فدر اثن    ا ساهاه   تنمر  اداره خط آهن دردر  رروز تا وجوهزات، اتتانات   واعهسات   10-3

 تیزم ما  بنا  خسارت تز مااا. قنارداد  ارد، انت    ه تظاخسار
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. در  رروز تا اعظاد  مار تز ماااتسرته  تاتک مار )گهنناه(  ولیها   مارگهن      و   ضنا م آ ما  اعظاد دقهط  ارا ا   11-3

 الرم تا نشا  دهظا قز تناح  قانرنز مار مرده مااا ارا ا نهندد ولیها   مارگهن   ررت ننهههند.    تاارک 

  ولیها ورعط وجوهزات    تسا د تند  ، پراش، توار مظا ،  نهار ما مساا مظا     ا اترال وجاروز    در ترارد  تا مار   12-3

 تشلص داااا مااا، تاتک مار تتیف ما پنداخ  هز ظا ها  اضافز   غهن پهش مهظز ااه تهبااا.  

 نا م واخهن   خسارت  اگر  ها      ، امااقنارداد   واخهن در پن عا ولیها   مارگهن  تا نااز ار وقوهن انت    13-3

 . خراها مردقنارداد   اترال ما ش انت   

در    تظحهث ارا ا دهظا خاتات   وسوهالت هن  ننرده      قنارداد    خاتات ولیها   مارگهن ، انت  ارا ا  در انجام   14-3

تسرته  داااا    بنا  خسارت    ،  اگرنوا   ترترتروهف ها خط آهنواعهسات  ما    آعهب   ر ا    هنگرنا ارد آتا   قبال  

 تهظنا ا. 

هم آ ر  وسوهالت الرم منا  تارتظا  حهن ا نآ هنیهات ولیها  انت  قنارداد  تتیف ما رها   اترر ا نظز، فنا 15-3

   مارگهن  مرده   در  ررت من ر حرادث تا ماهث ویفات تاتز    انز ما تارتظا  اا  گندد تسرته  دارد. 

 اعافاده ار ننم افزار   عل  افزار ها  تظاعب  و  وسوه  در انجام  ظا ف. 16-3

 تارتظا  خرد در اروبا  ما  ظا ف تحرتا تز مااا.انت  تسئرل اهنال   رفاار   17-3

انت  قنارداد  تتیف اع  منظورر رها   ا رل ا نظز   تقنرات مهلطن ، م ا ار ر نا ولیها   مارگهن   اگر    18-3

   عاحا ولیها   مارگهن    اعاهشن را پاک تار  ننا ا. 

 ماده چهارم 

 مسئولیت های اداره خط آهن افغانستان            

مهشان   وسن ع ر نا ولیها   مارگهن  اترال وجاروز ار    وسوهالت اداره خط آهن افغانساا  منظورر فناهم آ ر     1-4

  ا ، مارگهن    مساا مظا  اترال   هنچظا  قز تناح  اعظاد ولیهاترر ولیها   در    قنارداد ونام ف اته  ها  انت   

 . اظننا تز   مارگهن  نوارت 

ن  را نوارت خراها  ه اداره خط آهن افغانساا  تظحهث تسئرل در ا ا ل در ا ساهاه خط آهن پن عا ولیها   مارگ 2-4

 ننرد   ار عر  اعافاده االاص   افناد غهن تسئرل  یرگهن  م ن  خراهظا آ رد.

خط آهن، پیافررم ها   گاام ها   ا ساهاه  در    تاتک اترال حط دعانعز ما نوارت ار پن عا ولیها   مارگهن  را 3-4

 . داردنهواار  اترال را  

  ملش تنمرقا  را در تح  ولیها   مارگهن  در هناهظهز ما   منناتا ر ز   اگن هاتسئرل ا ساهاه خط آهن قبط   4-4

 .اناقال خراهظا داد

  ولیفات   ررت پذ ند قنارداد   ننا ظاه قانرنز انت   داا  انت  ما ا ما حضرر  زئز رعهاگز ما ولیفات  5-4

 . تیز قبط قرانهن نافذه تشرر ار قنف تنا ع هاتز   قضا ز  ررت خراها گنف 
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 اموال واگونها حامل  برنامه ریزی زمان تخلیه و بارگیری  

، پیافررم ها   ا ستاهاه    دراتام مطرر نررتال    6 تب  اتز   8رتا  ف اته  ها  ولیها   مارگهن  اترال وجاروز ار عتاه     5-1

 ن ا  خراها داات    در حاالت تا حجم  اگر  ها  اترال وجاروز در  )مشتنرل ا ام و طه  (  ر ر هفاا    هف در  گاام ها 

 .وظوهم گنددعاهاا   24  ها قرر  ا ساهاه خط آهن مهشان ار حا نررتال مااا ف اته

 ششم   ماده

 ) فیس خدمات( هزینه ارایه خدمات تخلیه و بارگیری    

هز ظا ولیها   مارگهن  اترال وجاروز ما در نونداا   ض ه  اقاواد  تشرر   تظافع د ت    عتارر خور ز عظجش    6-1

گند اه اع ، وغهن در ارقام ننخ ارا ا خاتات ولیها   مارگهن  ما   فهویا هئه  رهبن  اداره خط آهن افغانساا  تجار  

 .ننز مااا

 .ا ن انقظاتا تهبااا 1ا اناره ضنهنننخ ارا ا خاتات ولیها   مارگهن    

 م هفتماده  

 شرایط انتخاب شرکت واجد شرایط   

 

وشلهص    یرگهن  ار تراد قاچاقز ار تتیفه  ها  انت  قنارداد  مرده در  ررت هام ور ا اترال قاچاقز ار قنف     7-1

قنارداد  حط اهاده آننا ناارد    ما اعاس  تسئرتهن ا ساهاه   تسئرتهن اتظهاز ا ساهاه ضبط   آنهاه تاتک مار    ا انت   

 قانر    تقنرات ما تنا ع هاتز   قضائز ت نفز تز ارد.

 وثبه  ااه ) ضنهنا اناره  ک انقظاتا(   خاتات ولیها   مارگهن  را در تقام  فهسانت  قنارداد   7-2

ما ترافقا   حساماهز  انبهن ما در نونداا   فهوا آننا تظحهث حط االتاهار    (  41.5)ماالون ار  انجام داده   ار فهس اخذ ااه  

 ما حساا مانتز اداره خط آهن افغانساا  اناقال تهاها. قرانهن نافذه تشرر ما  حساا د ت     ا 

ما اعظاد وقظهظز خط آهن   اعظاد وقظهظز تحهط ر س  در  7-3 ا نهظز   حفواتوحا تحهطز تطامط    رها   ر اوا  

 ن ا  ولیها   مارگهن  ار تتیفه  ها  انت  قنارداد مرده   در  ررت من ر خساره  بنا  آ  ار قنف اتنت قنارداد   

  ررت تهههند.

فهوا فهس  نع    (41.5)) نا تنان ار    ما رها   تراد تظارج ا ن انقظاتا، انت  آفن دهظاه تا مهشان ن حط االتاهار  7-4

  قنارداد را ما اداره خط آهن افغانساا  در افن ارا ا ااه خر ش در نون گهننا  ا ا انا ط اظاخاا ااه      ( ناخاتص  آ ر  ااه 

 ارا ا خاتات ولیها   مارگهن  ما ا شا  هقا تههندد.  
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 م شتماده ه

 تطبیق شرایط و الزامات 

عتال تز مااتا   ونا ا آ  تظر  ما احنار اتنا ط تظارج در ا ن اتن  ناتا   3تات اهابار اتنا ط قنار داد منا     1-8

 تز مااا.

انجام ناها اداره خط  قنارداد  ف اته  ها را تطامط ما اتنا ط  نا ننرده تا اتنت  اتنا ط تظارج را رها    هدر  تررو 2-8

 قنار داد را فس  ننا ا.تز ورانا تابز  م ا ار اقالع قز عا تاه آهن افغانساا   

ولیها   مارگهن  تحنرتا ها در ا ستاهاه خط آهن اتنت  قنار داد  تتیف اعت  وا    قنارداد و  ضتنان  ا نا    3-8

 .ارا ا ننا ا تز ار مانک ها  داخیز   تهیهر  افغانز ار قن طچوار  وضنهن حسن ا نأ قنارداد را تبیغ  

 نورر  اعالتز    د ت ذه تاتهاوز  انت  قنار داد  تتیف ما پنداخ  ونام   ره تاتهاوز خر ش قبط قرانهن ناف   4-8

 افغانساا  تز مااا.

انت  ولیها   مارگهن  ترظف اع  وغههن تا ن هات ، تا ن ا با   هن گرنا وغههن در نشانز تنتز ا یز، آدرس    5-8

 ما اقالع اداره خط آهن افغانساا  مستارد.حا اتثن قز د   رم انت  را مطرر تابز  

تز ما پنعترن     ا وجوهزات اتنت  قنار داد  اداره آهن افغانستاا  ههو نرع  در من ر هنگرنا خستارات  انز   تا  6-8

 تسئرته  را م واه ناارد.

پنداخ  فهس خاتات ولیهتا   مارگهن  ار قن ط حستتتاا مانتز اتتتنت  قنارداد  در  تز ار مانک ها  ت ابن    7-8

 داد    تشان  تجار ننز مااا.داخیز تشرر  ررت گنفاا، اعافاده ار پرل فز تز در ت اتالت تها  قنار  

ارا ا خاتات ولیها   مارگهن    ژه تا در ا ن اتنقظاتا پهش مهظز نشتاه اعت  )آتاده تند  تحنرتا منا  ننرنا   8-8

گهن : در مر ز هتا  آتتاده، در   بتا گتذااتتتان    تا اناقتال تحنرتتا، عتتتهم مظتا  هن تحنرتتا، نرتتار  تحنرتتا،  

ضتنهنا اتناره  ک اتنقظاتا ار قنف   فهوتا مهشتان ار فهس وثبه  اتاه 15  (تنتن اعت  ما هز ظا اضتافز تارگن  

 .  تاتک مار ما انت  قنارداد  قام  پنداخ  تهبااا

 نع آ ر  هرا ا عتوم اداره خط آهن افغانستاا  ار هنیهات خاتات ولیها   مارگهن  ورعتط اتنت  قنار داد     9-8

ر تار  ما ووتتتا ط ننا ظاه ترظف اداره خط آهن   تستتتئرل اتتتنت  قنار داد  قز د  ر ار  قرر هفاا  ار م ا 

 حساا هرا ا اداره خط آهن افغانساا  در د افغانساا  مانک اناقال تههندد.

 و  ضتنان  ا نا  قنارداد ولیها   مارگهن  تحنرتا ها در ا ستاهاه خط آهن اتنت  قنار داد  تتیف   10-8

داخیز  چوار تهیهر  افغانز ار قن ط  تز ار مانک ها    4000000اعتت  وا وضتتنهن حستتن ا نأ قنارداد را تبیغ  

 ارا ا ننا ا

  ا ل ارا ا قهن   

قهن  و هن ااه منا   اعم دا  قیب 

ماالون ار    خاتات )تزا اه(

فهوا هرا ا  نع   41.5

 آ ر  ااه ناخاتص 

 

وضنهن ا نا   

قنارداد 

چوار   4000000

 تهیهر  افغانز 

قهن  دا قیب ما ا ار )  (  

فهوا فهس  نع آ ر  هرا ا  

 میظا ون ارا ا گندد 

وضنهن تقاار 

دا قیب )   ( افغانز  

 مشت  مانک گنناز 

 افغانز   300000    
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فهس  نع    "فهوتا  41.5"ما رها   تراد تظارج ا ن اتنقظاتا، اتنت  آفن دهظاه تا مشتان ن حط االتاهار ) نا تنان ار 

اتنا ط اتظاخاا   قنارداد  افغانستاا  در آفن ارا ا اتاه خر ش در نون گهننا  ا ا  ( راما اداره خط آهن نا خاتص  آ ر  اتاه

 ارا ا خاتات ولیها   مارگهن  ماا شا  هقا تههندد.

 ( افغانز مشت  مانک گنناز300000تقاار وضنهن آفن: )

  ورعتط ههئ  تستیتز منرعتز تز گندد اگن ار تارتند اتنت   تاه ا ل اتاحانز تز مااتا 6تار تند اتنت  قنارداد  در  

قنارداد قام  فس  تز مااا   در  ررت و ی  قنارداد ، وضنهن ا نا  قنارداد ضبط    اداره تساق  خط رضا   نااااا مااا

 .)مارپنداخ  ننز گندد(

 افغانساا  وا  ن تههندد .قب  ار ظون در دفان ادار خط اهن  10عاه    1400/02/14نرت  یسا افنگشا ز ماار    
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   ایستگاه های خط آهنالیحه خدمات 
شماره

 
فصل اول : اجرت تخلیه اموال وارداتی و صادراتی قرار ذیل قابل پرداخت  

 می باشد.

اجرت الیحه به  

 افغانی 
 مالحظات 

1 
ننک ق ام، آش،  ولیها اترال  ارداوز تراد غذا ز ار قبه  گظام، آرد، اتن، ر غن، 

 تتن نز، ترمها، نلرد، چاتیه ، مستر     عا ن تراد غذا ز ار قنار فز ون.
120  

  15 ولیها آ ستن م، آا تهره،  رس تهره  ارداوز فز تارون. 2

  255 ولیها ولم تنغ، گرا  تنغ   انراع گرا  فز ون.  3

  255 فز ون. ولیها اهن خشک   اهن تا ع، عن الک، تانفیرر،   اتسال آ   4

5 
ولیها آا ت انز، ترک   فاناا   عا ن نرااما ماا  ارداوز غهن اتترتز فز تارون  ا  

 فز مساا. 
255  

  300 ولیها چتا، تاع ، پظهن،  ارداوز   اتسال آ  فز ون  6

  255 ولیها تهره  ات واره  ارداوز ار قنار فز ون  7

  255 فز ون ولیها گرا  تنغ   گرا   ادراوز ار قنار  8

  255 ولیها آا ت انز، ترک   فاناا   عا ن نرااما غهن اتترتز  ادراوز  قظز فز تارون  9

  300 ولیها تبظهات  ادراوز  قظز ار قنار فز ون  10

  300 ولیها تهره  ات واره  ادراوز  قظز ار قنار فز ون  11

  300 ولیها تهره  ات خشک  ارداوز ار قنار فز ون  12

  300 ولیها تشنش  ادراوز ما اعاثظا  تاناهظن ار قنار فز ون  13

  300 ولیها عا ن اترال  ادراوز تا اات  ا ن ال حا نهس  فز ون 14

  25 ولیها چا  فز  ظا ق  ا فز مرر   ا ههن  ر  فز مرر     ظا ق  15

16 
تحنرتا  ف  حات  اترال ما   در نون داا   ر    نرهه   20ولیها تاناهظن 

 داخ  آ  ما اعاثظا  نرااما غهن اتترتز    رس تهره فز ماا.
2000  

17 
ف  حات  اترال ما   در نون داا   ر    نرهه  تحنرتا   40ولیها تاناهظن 

 داخ  آ  ما اعاثظا  نرااما غهن اتترتز    رس تهره فز ماا.
3000  

  750 هنادهون فز  10ولیها انراع ترونها  مارمن  خاتز اتز  ر   18

  850 ون فز هناده 20اتز  10ولیها انراع ترون ها  مارمن  خاتز ار  ر   19

  1800 ون فز هناده  20ولیها انراع ترون ها  مارمن ، عاخانانز، وفحواوز ماالون ار  20

  800 ولیها انراع  عا ط عرار    وهز رفاار فز هناده 21
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  700 هنادهولیها انراع وناتارر رراهاز فز   22

  700 ولیها انراع وهین  عا ط مارمن  فز هناده  23

  300 ولیها انراع وهین وناتارر فز هناده 24

  90 ولیها مرر  خاتز فز ون  25

  700 ف  فز ماا   20ولیها تاناهظن خاتز  26

  900 ف  فز ماا   40ولیها تاناهظن خاتز  27

   1100 غهن تظفیقا فز ون     ولیها تراد تظفیقا ما انرل عیفن فز ون  28

  200 ولیها ترد تهنها   فز ون  29

  300 ولیها مرو  خاتز تشن مات غهن اتترتز فز ون  30

  300 ولیها عنپرش مرو  تشن مات غهن اتترتز فز ون  31

  40 ا نت ولیها وا ن تال  هقبز وناتارر فز حیقا  32

  40 ولیها وا ن  عا ط مارمن  فز حیقا  33

  40 ولیها وا ن  عا ط وهز رفاار   وا ن خررد وناتارر فز حیقا  34

  70 ولیها  لچال تلایف اتظرع فز پا ا  35

  70 ولیها ترتن تلایف اتظرع فز پا ا 36

  6 ولیها ما ین تلایف اتسا ز فز پا ا 37

  12 ولیها  اون پنپ تلایف اتظرع  38

  150 انو فز ون  3ولیها  اون پنپ ماالون ار  39

  126 ولیها ونانسفارتن دارا   تااژ میظا فز ون  40

  50 ولیها  ظناورر خررد فز پا ا  41

  126 تهیر فز ون  1000تهیرگنام اتز  100ولیها  ظناورر تال   ر  ار  42

  19 انو فز پا ا  14ولیها ویر ز ر    تنتهروناتز  43

  25 انو فز پا ا  14ماالون ار ولیها ویر ز ر    تااهن فرور تاپز  44

  30 ولیها داش منق   گار  فز پا ا 45

  5 ولیها تظق  منقز   گار  فز پا ا 46

  250 ولیها  ظناورر ماالون ار  ک ون فز ون 47
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  750 ولیها خانا عهار فز مساا  ا فز ماا  48

  630 ف  حات  اترال فز ماا  10ولیها تاناهظن  49

  500 ف  خاتز  ا ترچتان ار آ  فز ماا  10تاناهظن ولیها  50

51 
ولیها عنظ ، گو، خش  پلاا   خام، عظگ  غ ، ر گ   غهنه تراد و نهناوز فز  

 ون
85  

  38 ولیها عهنت تلایف اتظرع فز تارون  52

  4 ولیها گرگند فز تارون  53

  4 ولیها راد ر تلایف اتظرع فز تارون 54

  50   ا ر، عز د  ، د    ا  وا پ فز تارون ولیها  55

  75 ولیها وهزاا، تراد نفاز ، وه  تار ت فز ون  56

  85 ولیها پا ا ها  چرمز ، آهظز، عنظاز،   اتثال آ  فز ون  57

58 
ولیها چرا چواروناش ، چرا دعاک ، ااتاتتیه  ، ولاا تاک ، ولاا چرمز    

 اتثال آ  فز ون 
80  

  120 ر غظهات ترون، گن س ، تهالئه  ، اناز فن ز   اتثال آ  فز ون ولیها  59

60 
چارد، پن فه    عهلهرل   ماا  ا ا، آهن ولیها ن  ها  فیز    پالعاتز ، آهن

 فز ون
57  

  50 ولیها ترارم عاخانانز تانظا رنجهن، قیفک ، تیتهن ، در اره ...   غهنه فز ون  61

  60 فز ون ولیها انراع ظن ف ماا  62

  85 ولیها عهم  ساز  ا اتنرنهنز ورعط حنال فز ون  63

  250 ولیها آهن ماا توظا فز ون  64

  230 ولیها انراع پنره  ات ولظهتز   تااهن آالت فز ون  65

  57 ولیها رخ  ماا، وتا ماا   اتبسا ماا فز ون  66

  12 ولیها تااهن تباس ارئز فز پا ا 67

  7 انراع تااهن خهاقز فز پا ا ولیها  68

  23 ولیها ما سته  تلایف اتظرع تال  فز هناده  69

  50 ولیها ترون عا ت  تلایف اتظرع فز هناده  70

  85 ولیها عظگ تااز ، اهشا و نهناوز ، رنگ ر غظز ، قهن ، تاغذ قهن   اهفن فز ون  71

  8 تهیر ز   50ت ا د خ  فز مرر  در  رروهتا گظام قرر خنتن  ارد گندد پن تار   72
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73 
  45در  رروهتا  ر قرر خنتن  ارد گندد پنتار  مرر  ت ا د خ  فز مرر  

 تهیر ز 
8  

  150 ولیها مطن ، تلایف اتظرع فز ون 74

  125 ولیها اترال مظجاره ماا فز ون  75

  85 ولیها انراع فنش ماا   وار اا فز ون 76

  85 ارئز   پردر تباس ار ز فز ون ولیها  امر  تباس  77

  30 ولیها تردل پالعاهتز )تانهتهظگ( فز هاد  78

  150 ولیها تحاف، د اک، ماتش ، تنت ، ر  ا ز   عنتهز  فز ون 79

  10 ولیها تیرش، مرت،   عا ن پاپرش فز تارون  80

  20 ولیها تیرش ، مرت،   عا ن پاپرش فز  ظا ق  81

  600 مامر  فز ونولیها هظگ  82

  7 ولیها انراع ما سته    ترونک قفالنا فز تارون  83

  10 تهیر  ات فز تارون   7ولیها آا گنتز منقز، ملار  منقز ، ونانسفارتن  84

  250 ولیها  غال عظگ فز ون  85

  300 ولیها ترم    فننهچن، ول  خراا، چتنت    اتنار  فز ون 86

  250 تلایف اتظرع فز ون ولیها آنان ها   87

  120 ولیها اد  ا  ات تلایف فز ون 88

  230 ولیها داش عهار   آاتزخانا عهار فز هناده  89

  350 ولیها ترارم منقز عبک مار فز ون 90

  350 ولیها تهب  تلایف اتظرع منقز   فرالد  فز ون  91

  85 ولیها تااهن آالت ثقهیا   تااهن خناد  فز ون  92

  3 تهیر ز فز هاد  5-1ولیها ماتر  گار  93

  125 ولیها  خا ن خاتز گار ، وه    آا فز ون  94

   12 ولیها پشم ، پلاا   غرره فز هال   فز مرر   95

  300 ولیها انراع ورپ   ترارم عترروز فز ون 96

  1 ولیها نوال تثنن   غهن تثنن فز ا یا  97

  240 ولیها پشم اهشا فز ون  98
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  120 ولیها اهن ن مر ا   خاک عفها تظظاه فز ون  99

  1 ولیها وا ن ما سته  ت ا وهرپ فز حیقا  100

  2 ولیها وا ن ترون عا ت  ت ا وهرپ فز حیقا  101

102 
ا نت  عا ط وهز رفاار ا ا   تسا ن   ارداوز    ادراوز تا ار تنر هبرر ننا ا  

 هناده ما   در نون داا   ر    ورنار فز 
2000  

103 

ا نت  عا ط میظا ورناژ وهین    ونانسترروز  ارداوز    ادراوز تانظا پس، الر     

عاخانانز تا ما پا  خرد ار تنر هبرر نا ا ما   در نون داا   ر    ورناژ فز  

 هناده
3000  

  80 ولیها خرراتا حهرانز فز ون  104

  210 ولیها گا  فز راس  105

  84 گرعفظا فز راس ولیها مز    106

  120 ولیها اعپ فز راس  107

  150 ولیها ااان فز فند  108

  315 عا ن حهرانات تا اات  ال حا نهس  فز راس  109

  90 ا نت ولیها عا ن اترال  ارداوز تا اات  ا ن ال حا نهس  فز ون 110

111 
 اگر  ما ترون    ا هتس  در  رروهتا ولیها   مارگهن  اترال ار ترون ما ترون   ار 

 آ   ررت گهند وظوا ا نت ولیها قام  تحاعبا   پنداخ  تز مااا.
  

112 

هن گاه  ک  ا چظا هناده  عا ط خاتز  ا ا اترر د وهز رفاار    ا غهن وهز رفاار  

ماال   اعطا د هن   ارد پررت ارد تطامط اعظاد هن تاام  اعطا تذترر قرر  

 تحاعبا تههندد. ااگانا قبط ال حا 

  

  3.15 ولیها پرع  قنه ق   ارداوز فز  یا  113

  3.15 ولیها پرع  مز   گرعفظا  ارداوز فز  یا  114

  7.35 ولیها پرع  گا    ااان  ارداوز فز  یا  115

  1 ولیها پرع  قنه ق   ادراوز فز  یا  116

  1 ولیها پرع  مز   گرعفظا  ادراوز فز  یا  117

  2 ولیها پرع  گا    ااان  ادراوز فز  یا  118

نررتهتا در اترر ولیها قام  عظجش   تحاعبا اع  در مارگهن  نهز قام  رها     وطبهط  فصل دوم : ) خدمات بارگیری(

 تز مااا.
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شماره
 

 خدمات )نگهداری اموال(  -فصل سوم :
اجرت الیحه به  

 افغانی 
 مالحظات 

1 
گظام، آرد، اتن، ر غن، آش، تتن نز، ترمها، نلرد،  خاتات تراد غذا ز تانظا 

 مستر  ، چاتیه    عا ن تراد غاا ز فز ون 
10  

  2 خاتات آ ستن م، آا تهره،  رس تهره  ارداوز فز مساا  ا تارون 2

  5 خاتات آا ت انز، ترک   فاناا   نرااما غهن اتترتز  ارداوز فز مساا  ا تارون  3

  10 گرا  تنغ   انراع گرا   ارداوز فز ون خاتات ولم تنغ،  4

  3 خاتات اهن خشک، اهن تا ع، عن الک، تانفیرر   اتثال آ  فز تارون  5

  10 خاتات چتا ، تاع  ، پظهن ،   عا ن تبظهات  ارداوز فز ون 6

  7 خاتات تهره  ات واره   تهره  ات خشک فز ون  7

  4 خاتات چا  فز  ظا ق  ا فز مرر  8

  5 خاتات گرگند فز تارون  9

  12 خاتات عهنت فز تارون 10

11 
ف  حات  اترال ما اعاثظا  تراد خرراتا   نرااما    40ف      20خاتات تاناهظن 

 غهن اتترتز فز ون 
25  

  30 خاتات ترون مارمن  خاتز ، عاخانانز   وهز رفاار فز ون  12

  30 خاتز فز ون خاتات انراع وناتارر ، وهین ، تاناهظن  13

  90 خاتات تراد انفالقها مشنرل عیفن فز ون  14

  25 ترد تهنها   فز ون  15

  13 خاتات وا ن  عا ط ثقهیا   وا ن تال  وناتارر فز حیقا  16

  11 خاتات وا ن  عا ط وهز رفاار فز حیقا  17

  12 خاتات انراع  لچال فز پا ا  18

  12 ارتظا شن فز پا ا خاتات انراع ترتن    19

  4 خاتات انراع ما ین فز پا ا  20

  120 خاتات انراع  اون پنپ خررد   تال  فز ون 21

  25 خاتات انراع ونانسفارتن خررد   تال  فز ون  22
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  63 خاتات انراع  ظناورر فز ون  23

  10 منقز فز تارون خاتات انراع ویر ز ر  راد ر، اور منق، آمهنتز منقز   عا ن ترارم  24

  12 خاتات انراع داش منقز   داش گار  فز پا ا 25

  25 ف  خاتز   حات  اترال فز ون   10خاتات خانا عهار، تاناهظن  26

  25 خاتات تراد و نهناوز تانظا عظگ تااز، خش  ، عنظ    گو فز ون 27

  40 خاتات انراع چرا ماا، ولاا تاک فز ون  28

29 
ماا، آهن چادر ، پن فه  ، ترارم عاخانانز تانظا قیفک ، تیتهن ،  خاتات آهن 

 در اره فز ون
25  

  12 خاتات عهنت فز تارون 30

  85 خاتات انراع پرع  فز ون  31

  38 خاتات وهزاا ، تراد نفاز، گار تا ع   وه  تز ت فز ون  32

  60 خاتات آهن ماا توظا فز ون  33

  25 فز ون خاتات انراع ظن ف ماا  34

  25 خاتات پنره  ات تلایف اتظرع فز ون  35

  60 خاتات فنش ماا ، رخ  ماا   وارماا فز ون   36

  11   تباس ار ز فز پا ا  خاتات تااهن خهاقز 37

  11 خاتات ما سته  فز هناده  38

  18 خاتات ترونعا ت  فز هناده  39

  50 خاتات اترال مظجاره ماا فز ون 40

  36 خاتات انراع  امر    پررد تباس ار ز فز ون  41

  2 خاتات انراع پاپرش فز تارون  42

  3 خاتات انراع پاپرش فز  ظا ق 43

  120 خاتات هظگ ما مر  فز ون  44

  25 خاتات  غال عظگ فز ون 45

  50 خاتات اد  ا  ات فز ون  46

  13 هناده خاتات داش عهار   آاتزخانا عهار فز هاد  ا فز  47

  50 خاتات ترارم عبک مارمنقز فز ون 48
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  50 خاتات  خهنه وه ، گار   آا فز ون  49

  12 خاتات پلاا ، پشم ، غرره ، پهیا فز هال  50

  25 خاتات ر غظهات ترون فز ون  51

  25 خاتات خرراتا ، حهرانز، تانظاه تظجاره ،  ر،  غهن   اتثال آ  فز ون  52

  30 ترم    فننهچن فز ون خاتات  53

  30 خاتات آنان ها  تلایف اتظرع فز ون  54

  25 خاتات اهن ن مر ا   خاک عفها تظظاه فز ون 55

  30 خاتات عا ن اترال  ارداوز ار قنار فز ون  56

  20 خاتات عا ن اترال  ادراوز  57
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تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه های خط آهنلیست وسایط تخلیه و بارگیری اموال   (  2ضمیمه شماره )   

 شماره  اسم وسایط    ظرفیت وسایط تعداد  مالحظات

تن  4 3   1 فورکلفت  

 

تن  3 2  2 فورکلفت  

 

تن  5 2  3 فورکلفت  

 
 

2 
200-100  4 فورکلفت برقی  

 

 5 فورکفت دستی کیلوگرام   100-200  20

 

تن  50 2  6 کرن  

 

تن  45 2  
برای   ریستیکر

 جابجایی گانتینر ها  
7 

 

 عا ن وجوهزات    عا ط    عا   ولیها   مارگهن  تطامط نهارتظا  ورعط انت  قنار داد  ووها   واارک گندد. نوت:
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 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/ 

  {نام   آدرس مانک درج گندد}   مانک:

 {اداره درج گنددنام   آدرس }:    ظفع

 {ر ر، تاه   عال وسیهنز آفن درج گندد}وار  : 

 {اناره درج گندد}اناره وضنهن مانتز آفن

نام  }منا  ا نا   {وار   درج گندد}آفن خرد تا ما وار    "دا قیب"تظب ا ما نام    {،نام تتن  دا قیب درج گندد}تا    افاهماقالع 

 ما انا ارائا ننرده اع . {اناره اهال  واارتات درج گندد}وح  اهال  واارتات اناره  {قنارداد درج گندد

 منهال ه تز دانهم تا تطامط انا ط انا، آفن ما ا هنناه ما وضنهن آفن ارائا گندد. 

تبیغ تجنرهز  ما ظرعهیا ما  ررت قط ز و وا تهستار م تا ما   و ی ،  { نام مانک درج گندد}من اعاس درخراع  دا قیب، تا 

را  م ا ار در اف  ا تهن وقاضا  وحن ن  انا در  ررت تا دا قیب تنوتب اهنال     گند اه  {تبیغ ما حن ف   ارقام درج گندد }

 مااا، متندار م: 

 وغههن  ا انوناف ار آفن در ته اد اهابار آفن   م ا  ار انقضا  تات ت هظا وسیهنز آفن؛ (1)

 اهات حسامز در  ا ل قهن  ها  ارائا ااه در آفن؛ انتار دا قیب ار پذ نش ووحه  اااب (2)

 ا اظاا ار هقا قنارداد، تطامط تظار ات انقظاتا   تطاتبا پهشظواد ار قنف دا قیب منناه؛  (3)

 فناهم نتند  وضنهن ا نا  قنارداد تطامط تظار ات انقظاتا ار قنف دا قیب منناه؛  (4)

 طامط حتم تاده چو    نوم ا ن قانر . در  ررت تحن ته  دا قیب ما دته  ولطز در ا ن دا قیبز ت (5)

 ا ن ضنان  در حاالت     فاقا اهابارخراها اا:    

در رروهتا دا قیب منناه مااا ما تحض در اف  تاپز ها  قنارداد اتضا ااه ورعط دا قیب   فناهم عار  وضنهن  (6)

 ؛  ا دستورالعمل برای داوطلبانا نا قبط 

ر ر م ا ار خام ته اد   28( 2( اتضا  قنارداد ما دا قیب منناه؛  ا )1در رروهتا دا قیب منناه نبااا، ما تحض ) (7)

 {وار   خام آفن درج گندد}اهابار آفن ما انرل ته اد ونا ا تات اهابار آفن 

 اف  ااه مااا. در ناهجا، هنگرنا وقاضا منا  پنداخ  وح  ا ن وضنهن ما ا ورعط تا قب  ار ته اد فرق در 

 { اتضا  تسئرل تنمر  درج گندد}اتضا: 

 { تون گندد}تون: 

 


