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افغانستان او ترکمنستان حکومتونو ترمنځ د ګمرکي د 

 متقابلو همکاریو موافقتنامه السلیک کړه

ډاکټر همایون  او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغل د مالیې وزارت سرپرست
جمهوریت ولسمشر جاللتماب محمد اشرف غني، ملتیا یې چې په یو رسمي سفر کې یې د افغانستان اسالمي  قیومي
د دولتي  یې د یاد هیواد د ګمرکي متقابلو همکاریو موافقتنامه  د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو ترمنځ کوله،

 .السلیک کړه سره عثمانوفیعطا دورد  ګمرکونو د ادارې رئیس

له سم تطبیق څخه د ډاډ  ګمرکي قوانینود  ترمنځ د توکو د لېږد بهیر د ښه والي، هیوادونو دواړو ه دموافقتنام یاده 

 ې په موخه السلیک شوه.د ګمرکي تخطیو د مخنیوي، تحقیق او د هغې پر وړاندې مبارز ترالسه کولو،
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آسیایی در مورد سرپرست وزارت مالیه و معاون بانک انکشاف 

تقویت همکاری های اقتصادی بحث نمودند

 

نړیوال بانک له لوري د پراختیایي تمویلېدونکو پروژو د بررسۍ د 

ناسته مالیه وزارت کې جوړه شوه

 
 

 

رپرست وزارت مالیه با سفیر جمهوری اسالمی ایران مقیم کابل در س

کشور مورد تحکیم هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی میان دو 

بحث نمود
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سرپرست وزارت مالیه و معاون بانک انکشاف آسیایی در مورد تقویت 

همکاری های اقتصادی بحث نمودند

 
در  ۱۳۹۷ حوت۸ به تاریخ  مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناءمحترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت 

در مقر بانک متذکره در شهر مانیال   ییحاشیه اجالس بازنگری میان مدت صندوق انکشافی آسیا با محترم شکسین چین، معاون بانک انکشاف آسیا

 پایتخت فیلیپین مالقات نمود.

بحث و تبادل   در مورد تقویت همکاری های انکشافی میان افغانستان و بانک انکشاف آسیایی، رشد اقتصادی و کاهش فقر طی این مالقات جانبین

  .نظر نمودند

این   محترم داکتر قیومی، از بانک انکشاف آسیایی بخاطر حمایت از پروژه های انکشاف زیربنائی افغانستان و اتصال منطقه ای قدردانی نمود.

شامل تونل سالنگ، اتصال برق افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و پاکستان و لوله گاز ترکمنستان، افغانستان و پاکستان می  پروژه ها

 .شوند. پروژه های متذکره به افغانستان کمک می کند تا روی موقعیت جغرافیایی استراتیژیک و اتصال منطقه ای خود سرمایه گذاری نماید

نک انکشاف آسیایی، پیشرفت های حکومت افغانستان در اصالحات اقتصادی و مالی و پیگیری خودکفایی را تصدیق نموده معاون با

نمود،   و خودکفایی تجدید هبرای صلح، رفا را که همکاری افغانستان و جامعۀ جهانی ۲۰۱۸ را در نوامبر سال  موفقانۀ کنفرانس جینوا گزاریبر و

 .تبریک گفت

انکشاف آسیایی یکی از بزرگترین شرکای انکشافی افغانستان محسوب می شود که به این کشور در بخش های زیربنائی مانند پروژه های بانک 

انرژی، زراعت، ترانسپورت، انکشاف دهات و منابع طبیعی کمک نموده و همچنان این بانک از تالش های حکومت بخاطر هماهنگی بهتر کمک 

 یز حمایت نموده و با شرکای انکشافی در افغانستان از نزدیک همکاری می کند.میان جامعۀ جهانی ن

اعالمیۀ وزارت مالیه 

در مورد نشر جزئیات 

طرح جدید معاشات 

کارکنان دولتی در 

 شبکه های اجتماعی

 
مالیي وزارت د دولتي کارکوونکو 

معاشونو د نوې طرحې جزئیات چې په 

ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي 

بولي او ردوي  افواهات، بي اساسه

 .یې

یاده طرح تر دې مهاله نه ده نهایې 

شوې او په دې تړاو کار دوام لري، د 

اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو 

خپلواک کمېسیون، د کار او ټولنیزو 

چارو او مالیې وزارتونو څخه جوړه 

شوې ګډه کاري کمېټه په دوامداره 

غونډو کې د یادې طرحې په تړاؤ 

ټاکل شوې په نږدې بحثونه کړي او 

راتلوونکې کې د ګډې کمېټې لخوا 

نهایې اومنظورۍ لپاره د افغانستان 

اسالمي جمهوریت کابینې ته وړاندې 

 شی.
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د نړیوال بانک له لوري د پراختیایي تمویلېدونکو پروژو د بررسۍ ناسته 

 مالیه وزارت کې جوړه شوه

 

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د ولسمشرۍ عالي 

مقام ستر سالکار ښاغلي ډاکټر محمد همایون قیومي، په مشرۍ د 

نړیوال بانک له لوري د پراختیایي تمویلېدونکو پروژو د بررسۍ ناسته 

مه نېټه مالیه وزارت  ۱۲د کب میاشتې په   لمریز کال ۱۳۹۷روان  د

یا او مخابراتو وزیرانو، د اوبو او برېښنا، لوړو زده کې د کلیو پراخت

کړو، سرپرست وزیرانو، د پوهنې وزارت مرستیال، د تخنیکي 

تعلیماتو رئیس، د اوسپنیزې پټلۍ ادارې رئیس، د کابل ښاروالۍ بېالبېلو 

ارګانونو، د اداري اصالحاتو کمېسیون، د ښار جوړونې او اراضي 

نورو ادارو د استازو په ګډون، چې  وزارت، عامې روغتیا وزارت او

له نړیوال بانک څخه د پراختیایي پروژو لپاره مرسته ترالسه کوي، 

 جوړه شوه.

په دې ناسته کې وزارتونو او خپلواکو ادارو د پراختیایي پروژو پلي 

کولو په وړاندې د شته ستونزو په تړاو د نظرونو تبادله وکړه او د 

او د پروژو د اغېز په زیاتېدو  پروژو د حل الرې په څرنګوالې

 ټینګار وشو.

د مالیې وزارت سرپرست ښاغلي قیومي، وویل، چې وزارتونه او 

خپلواکې ادارې دي له دې وروسته ترالسه شوې مرستې په هغو 

پروژو ولګوي، چې تولیدي وي او د حکومت لپاره عواید ولري. 

پلي کولو نوموړي زیاته کړه، په عوایدي سیمو کې د دې پروژو په 

سره کولی شو تدریجي ځان بسیاینې او پایدارې اقتصادي ودې ته 

 ورسېږو.

همدا شان د ناستې په پای کې پرېکړه وشوه، هغه پروژو چې د 

نړیوال بانک له لوري تموېلېږي، باید په ربعواره بڼه بررسي شي، 

 څو د پروژو پلي کولو بهیر چټک شي.

 

 

 تضامنی شرکت مالیات

 وسوم سی مادۀ
 مالیات تابع حکمی شخصیت منحیث تضامنی شرکت

 منحیث شرکا .باشد نمی قانون این مندرج برعایدات

 برعایدات مالیات تابع انفرادی طور حقیقی اشخاص

 عایدات بصورت تضامنی شرکت عایدات .باشد می

 را خود سهم است مکلف آن هریک که شرکا انفرادی

 داخل خود مالیه قابل درعواید شرکت عایدات از

 .باشد می برعایدات مالیات پرداخت تابع نماید،

 عواید ذیل، شرایط ساختن برآورده درصورت 1.33

 :باشد می معاف برعایدات مالیات از تضامنی شرکت

 آن تجارتی های فعالیت درک از حاصله عواید .الف

 گیرد. قرار ثابت مالیات تابع

 بعوض ثابت مالیات موجودیت درصورت . ب

 مالیات قانون یازدهم فصل اساس به برعایدات مالیات

 بدون تضامنی شرکت عواید چنین برعایدات

 گردیده توزیع سهمداران برای آیا اینکه درنظرداشته

 .باشند می معاف مالیه از خیر، یا است

 فصل مندرج احکام مطابق شرکت یک : تبصره

 گرفته قرار مالیه تابع برعایدات مالیات قانون یازدهم

 می را ثابت مالیه که تضامنی شرکت آنرا مالکیت و

 به نیز آنرا های فعالیت و دراختیارداشته پردازد،

 درک از مفادحاصله سالها دربعضی .میبرد پیش

 سهمداران به الذکر فوق شراکت تجارتی های فعالیت

 عواید .گردد نمی توزیع سالها دربعضی و توزیع

 .باشد می معاف مالیه از شراکت

 پول به را سهم مفاد افغانی مقیم سهمدار یک  2.33

 آورده بدست درشرکت خود سهم اندازه به مالیه بدون

 .تواند می

 سهم افغانی شرکت دریک وحید و عزیز :1 مثال

 500000 مبلغ آنها از هریک .دارند مساویانه های

 تشکیل حین را افغانی

 شرکت سال، درطول .اند گذاشته شراکت به شرکت

 سال، دراخیر .نماید می مفاد افغانی 200000 متذکره

 وحید و عزیز اسهام سهم، مفاد توزیع مالحظه از قبل

 600000 به افغانی 500000 از آنها درشرکت

 50000 مبلغ سال، درطول .یابد می افزایش افغانی

 و عزیز .میگردد توزیع شرکا از هریک به افغانی

 قابل سهم منحیث را افغانی 100000 مبلغ باید وحید

 50000 نباید آنها .بدانند شرکت مفاد بابت توزیع

 است شده توزیع آنها به سال درطول که را افغانی

 اسهام توزیع، بعداز .بپندارند سهم مفاد کامل رقم

 می تقلیل افغانی 550000 به درشرکت عزیز و وحید

 .یابد
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سرپرست وزارت مالیه با 

سفیر جمهوری اسالمی 

ایران مقیم کابل در مورد 

تحکیم هرچه بیشتر روابط 

اقتصادی و تجارتی میان دو 

 کشور بحث نمود

   

محتررررررررم داکترررررررر محمرررررررد همرررررررایون  یرررررررومی، 

سرپرسررررررت وزارت مالیرررررره و مشررررررارو ارشررررررد 

مقررررررام عررررررالی ریاسررررررت جمهرررررروری در امررررررور 

بررررررا  ۱۳۹۷ حرررررروت ۱۱برررررره ترررررراری  زیربنررررررا  

محترررررررررم محمررررررررد ر ررررررررا بهرامرررررررری، سرررررررر یر 

جمهررروری اسرررالمی ایرررران مقررریم کابرررل مال رررات 

 نمود.

ی غانستان به کشور هاکمیتۀ مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران، استفادۀ مؤثر از مسیر ترانزیتی چابهار برای صادرات افدر این مالقات هر دو جانب در رابطه به برگزاری نشست آینده 

 مودند.شور و دیگر مسایل مرتبط بحث نات دو کمنطقه و از کشور های منطقه به افغانستان، گسترش تبادلۀ اطالعات گمرکی میان دو کشور، اتصال منطقوی، وضعیت بازارچه های مرزی در سرحد

 

او د ژوند معیشیت وجهي  (ISDB) د مالیې وزارت مالي مرستیال د اسالمي پراختیا بانک

 له رئیسانو سره وکتل (LLF) صندوق

 

تیا بانک مه نېټه د جدې په ښار کې د اسالمي پراخ ۷کب میاشتې په   د مالیې وزات مالي مرستیال ښاغلي زاهد همدرد، چې سعودي عربستان ته په رسمي سفر تللی وو د
(ISDB( له رئیس ښاغلي ډاکټر بندرالحجار، او د ژوند معیشیت وجهي صندوق )LLF له رئیس ښاغلي محمد عمر، سره په جال ).توګه وکتل 

ه برابرولو، د دمهاله پورونو پاسالمي پراختیا بانک تر منځ د اړیکو په ټینګولو او مالي همکارۍ په پیاوړتیا، له ټکټانې پرته د اوږ -په دې جال لیدنو کې دواړو لوریو د افغانستان 
 ادله وکړه.دوق له الرې تمویلېږي او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د نظرونو تبزېربنایي پروژو په مالتړ، کرنې، روغتیا، کلیو پراختیا، هغه پروژې چې د نوموړي صن
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