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پالن های وزارت مالیه در سال مالی 1398
آغاز تطبیق استراتیژی رسیدن به خود کفائی اقتصادی
سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان یک پالن برای رسیدن به خودکفایی و رفاه مردم افغانستان است .افغانستان تالش
نموده است تا به این هدف (خودکفایی ) برسد ،اما کار های زیادی است که باید انجام بگیرد.
 اهداف اصلی این استراتیژی دستیابی به عواید  8میلیارد دالر امریکایی تا سال  ،2025افزایش حجم صادرات تا 2
میلیارد دالر امریکایی و رشد تولید ناخالص داخلی  8فیصد تا سال  2024می باشد.
موارد ذیل عوامل اصلی دستیابی به اهداف استراتیژی رشد می باشند:
 .1توسعه فزایندۀ زراعت و باغبانی؛
 .2بسیج سریع منابع استخراجی؛
 .3تطبیق پروژهای عمدۀ اتصاالت منطقه ای؛
 .4توسعه سکتور ها برای تمویل مارکت های داخلی و سکتور تکنالوژی معلوماتی؛
بخاطر رسید به بعضی از اهداف استراتیژی رشد و و حرکت به سوی خودکفایی ،وزارت مالیه یک بستۀ تسریع مالی (بسته سرمایه
گذاری) را ایجاد کرده است.


این بسته سرمایه گذاری پالن شده در سکتور زراعت و آبیاری ،شهر سازی و مسکن و انتقال و توزیع برق را بازتاب می
دهد.که نیازمند سرمایۀ  8,704.5میلیون دالر امریکایی خواهد بود .



حدوداً  66فیصد این سرمایه گذاری به زراعت و آبیاری 15 ،فیصد آن به زیربناء برق و  19فیصد آن به مسکن سازی
اختصاص داده می شود .تقریباً  80فیصد سرمایه گذاری حکومت در 5سال اول صورت می گیرد.



تطبیق مؤفقانه این بسته 1.48 ،میلیون وظیفه ایجاد خواهد کرد .وظیفۀ با کمترین هزینه مربوط به بخش زراعت و
آبیاری و به تعقیب آن مسکن و شهرسازی است .هزینه مجموعی بسته هر وظیفه  5.868دالر می باشد.



این بسته بطور انحصاری  10.8میلیارد دالر امریکایی عواید حکومت را تا سال  2030پیش بینی می کند .این عواید
می تواند تا سال  2050تا  48.9میلیون دالر امریکایی برسد.



تحت سناریوی صلح ،که صلح با طالبان منجر به بهبود امنیت شود ،بودجه های بیشتری را می توان برای مصارف

انکشافی معطوف داشت .تطبیق این بسته برای مصارف عملیاتی جهت رسیدن به خودکفایی تا سال  2022کمک
خواهد نمود .عالوه برآن ،تا سال  2030بیشتر از نصف مصارف انکشافی می توانند با منابع داخلی تمویل شوند.
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وزارت مالیه افغانستان بخاطر مدیریت بهتر عواید و مصارف پالن های ذیل را روی روی دست گرفته است که ذیال به آن اشاره
می گردد.
ریاست عمومی خزینۀ تقاعد
ریاست عمومی خزینه تقاعد که اخیرا به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به تشکیل وزارت مالیه مدغم گردید ،پالن های
عمدۀ وزارت مالیه در این بخش قرار ذیل می باشد.
توسعه سیستم تقاعد
 اتصال متقاعدین والیات با سیستم تقاعد
 معرفی بایومتریک و روند طی مراحل اسناد
 تطبیق سیستم های الکترونیک در این بخش
 کم نمودن اتفاق اسناد جعلی
ارتقاء سیستم تقاعد و دیجیتال سازی آرشیف
 تثبیت متقاعدین با اخذ معلومات چشم متقاعد
 کوتاه سازی طی مراحل اسناد
 سیستم راپوردهی موثر
 سیستم ساده
 سهولت در تثبیت اسناد متقاعدین
انتقال خزینه تقاعد به یک مکان جدید
 ارایه خدمات بهتر به متقاعدین
 ریفورم پالیسی تقاعد
 ازدیاد در سهمیه تقاعد
 کاهش در تادیات به متقاعدین
 ایجاد تناسب در عواید و مصرف
 زیادت در عواید وکمی در تادیات
افتتاح صندوق تقاعد
 جمع آوری و انتقال سهمیه ها به صندوق تقاعد
 طی مراحل پول از دریچه واحد
 پرداخت باالوقت تقاعد
 ازدیاد در عواید تقاعد
 .1ایجاد خزینه تقاعد و انتقال بخش تقاعد به وزارت مالیه جهت بهبود امور و پرداخت تقاعد به طور منظم.
 .2فعال سازی مجدد تصدی ها و شرکت های نساجی؛وزارت مالیه در سال روان مالی تفاهمنامۀ فعال سازی
مجدد شرکتهای نساجی و تولید محصوالت نساجی افغانستان را با اتحادیه صنایع نساجی ازبکستان به امضاء
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رسانید که بر اساس این تفاهمنامه  7تصدی و شرکت های نساجی بلخ ،قندهار ،پلخمری و گلبهار با همکاری
جمهوری ازبکستان دوباره فعال سازی خواهد گردید.با فعال سازی فابریکات متذکره برای حدود 1500نفر بطور
مسقیم و برای  5000نفر غیر مستقیم زمینه اشتغال زایی فراهم خواهد گردید.
 .3آغاز تأسیس بنادر خشکه در سه نقطه عمده کشور (زرنج ،آقینه و نائب آباد)
 .4رسیدن به هدف های داده شده مالی در سند بودیجه ملی و صندوق وجهی بین المللی پول( سند بودجه  ۱۸۸میلیارد
افغانی)
 .5مصرف موثر و کارای بودیجه ملی باالتر از فیصدی مصرف سال ۱۳۹۷

 .6استخدام یک فیصدی بزرگ ریاست ها و ریاست های عمومی از طریق یک پروسه شفاف و رقابتی در هماهنگی با
کمیسیون خدمات ملکی
.7

گسترش و تطبیق سیستم اسیکودا در گمرک های متباقی و ایجاد چک پست گمرکات غزنی و دفتر ساحوی
گمرکات در بگرام

.8

اصالحات در سیستم قیمت گذاری و ارزیابی کودهای که  80%تجارت افغانستان را در بر میگیرد.

.9

آغاز رسمی تبادل اطالعات گمرکی با ایران  ،تاجکستان و ازبکستان.

 .10تجهیز گمرکها با وسایل مهم و ضروری از قبیل سکنرها ،ترازوها و کمره های سرویالنس که در تطبیق % 100قانون و
تعرفۀ گمرکی مؤثریت کامل را داشته میباشد.
 .11آغاز پروسه تدارکات تأسیس سیستم ردیابی برای موتر های ترانزیت خارجی بخاطر مدرنیزه کردن ترانزیت افغانستان

 .12توسعه سیستم افمس در دو سفارتخانه و شاروالی کابل
 .13ترتیب چارچوب و مقرره صکوک ) (Islamic Bondsجهت تمویل بودجه ملی
 .14توسعه سیستم بانکی سازی و تادیه معاشات از طریق موبایل
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 .15مشورت با بانک سرمایه گذاری آسیایی ( )AIIBپیرامون اخذ قرضه های غیر امتیازی پروژه های ساختمانی؛

 .16ادامه تدویر جلسات جهت رایزنی با وزارت های کلیدی ،حمایت کنندگان مالی ،بانک جهانی و صندوق بین المللی
پول پیرامون ترتیب بسته سرعت دهنده خودکفایی مالی ()Fiscal accelerators؛
 .17نهایی سازی پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی و ترتیب پالن برای تطبیق آن؛
 .18ترتیب پالیسی برای مدیریت صندوق تقاعد؛
 .19هماهنگی اصالحات جامع در بانک های دولتی ،شرکت و تصدی های دولتی و اداره بیمه
 .20په  ۲۰۲۰کال کې د اولویت لرونکو پروژو او ډونرانو د پالن لیست نهایي کول؛
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