
 

پراختیا په موخه د افغانستان او اروپایې ټولنې د د مشارکت او 

 ګډې کاري کمېټې دویمه ناسته جوړه شوه

د مشارکت او پراختیا په موخه د افغانستان او اروپایې ټولنې 

د ګډې کاري کمېټې دویمه ناسته د مشارکت او پراختیا لپاره 

د افغانستان او اروپایې ټولنې د همکاریو هوکړه لیک سره 

مه نېټه د مالیې  ۲۴په د غویې میاشتې لمریز کال ۱۳۹۸دسم 

وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ 

عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون 

قیومي او د اسیا پاسیفیک لپاره د اروپایې ټولنې اجرائیوي 

رئیس ښاغلي ګونر ویګند په ګډه مشرۍ په ولسمشرۍ ماڼۍ 

 کې جوړه شوه.

په دې ناسته کې د افغانستان او اروپایې ټولنې په روستیو 

 تحوالتو، د دوه اړخیزو اوږدمهاله همکاریو په پیاوړتیا، د

پراختیایې، سوداکرۍ، پانګونې، ښې حکومتولۍ، بشري 

حقونو، د ښځو حقونو، ګډوالۍ او د بشردوستانه حقونو په 

برخو په همکاریو، په افغانستان کې د دیموکراسۍ په پیاوړتیا 

او د راتلوونکو ټاکنو په تر سره کیدو، د سولې په پروسې، د 

یو شمېر نورو  سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په پراخوالي او

 اړوندو مسایلو بحث او د نظرونو تبادله وشوه.

د یادونې وړ ده چې د افغانستان او اروپایې ټولنې ګډه کاري 

کمېټه د مشارکت او پراختیا لپاره د همکاریو هوکړه لیک د 

کال کې د افغانستان او اورپایې  ۲۰۱۷پلي کیدو څخه چې په 

د افغانستان او  ټولنې تر منځ السلیک شو، څارنه کوي.

کال کې په  ۲۰۱۸اروپایې ټولنې لومړنۍ ګډه کمېټه په 

بروکسل کې جوړه شوه او ټاکل شوې ده چې راتلونکې کمېټه 

 .کال کې په بروکسل کې جوړه شي ۲۰۲۰به هم په 
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د مشارکت او پراختیا په موخه د افغانستان او اروپایې ټولنې د ګډې 

کاري کمېټې دویمه ناسته جوړه شوه
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دایر گردید ۱۳۹۸ومین جلسۀ شورای عالی اقتصادی سال س

 
 

مورد رپرست وزارت مالیه با رئیس بانک جهانی برای افغانستان در س
استراتیژی رشد اقتصادی و خودکفائی افغانستان بحث نمود

 

 
رپرست وزارت مالیه با معاون وزیر امور خارجۀ ایاالت متحدۀ س

امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی مالقات نمود
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سومین جلسۀ شورای عالی 

 دایر گردید ۱۳۹۸اقتصادی سال 

تحت  ۱۳۹۸۸ثور سال  ۲۶به تاریخ  سومین جلسۀ شورای عالی اقتصادی

ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور 

 .دایر گردیدارشد مقام عالی ریاست جمهور در امور زیربناء در ارگ 

، ۱۳۹۸۸( سال مالی ۲در این جلسه در رابطه به تائید صورت جلسۀ شماره )

پروسۀ دواطلبی معدن تالک ننگرهار، سند مفهومی مباحثه ملی پیرامون بسیج 

عواید داخلی، تعیین قیمت فریکونسی برای مجتمع شرکت های الکوزی، طرح 

بحث و تبادل نظر صورت  سرمایه گذاری شرکت تولید وسایل برقی برشنا بهار

 .گرفته و تصامیم الزم اتخاذ گردید

ؤسسات تعلیمات ممسلکی و تخنیکی از در اخیر این جلسه، تفاهمنامۀ همکاری میان ادارۀ مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی و د افغانستان برشنا شرکت به منظور استخدام کادرهای  

 .اشتراک کننده گان جلسه به امضاء رسیدتخنیکی و مسلکی در حضور محترم قیومی و سائر 

 

سرپرست وزارت مالیه با رئیس 
بانک جهانی برای افغانستان در 
مورد استراتیژی رشد اقتصادی و 

 خودکفائی افغانستان بحث نمود

و مشاور   محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه

 ۱۳۹۸ثور  ۲۵ به تاریخ ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء 

 . با محترم شبهام چودری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان مالقات نمود

به استراتیژی رشد اقتصادی و خودکفائی   در این مالقات جانبین در رابطه

ازی افغانستان، کمک های بانک جهانی و صندوق وجهی باز س

، مؤثریت و مثمریت کمک ها، در نظرگیری اولویت های )ARTF(افغانستان

ه تدویر گردد و دیگر مسایل مرتبط مردم و حکومت در تطبیق پروژه های ملی، آمادگی ها برای برگزاری کمیته رهبری صندوق وجهی باز سازی افغانستان که قراراست در هفتۀ آیند

 .بحث و تبادل نظر نمودند

وزارت مالیه با معاون وزیر امور سرپرست 

خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا در امور آسیای 

 مرکزی و جنوبی مالقات نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد  

در حاشیۀ  ۱۳۹۸ثور  ۲۴به تاریخ مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء 

رک کمک های ملکی ایاالت متحدۀ آمریکا به نشست افتتاحیه بررسی مشت

افغانستان با محترمه آلیس ولز، معاون وزیر امور خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا در 

 .امور آسیای مرکزی و جنوبی مالقات نمود

جراء پروژه های که نقش اساسی در رشد اقتصادی و خودکفائی مالی ریکا به افغانستان، موثریت و مثمریت کمک ها، ادر این مالقات در رابطه به بررسی کمک های ملکی ایاالت متحدۀ آم

 .کشور داشته باشد، مالیات و دیگر مسایل ذیعالقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت

 .نمودسرپرست وزارت مالیه ایاالت متحدۀ آمریکا شریک دایمی افغانستان دانسته و از کمک های ملکی شان به افغانستان اظهار تشکر و قدردانی  

 .قرار است بررسی کمک های ملکی ایاالت متحده آمریکا به افغانستان در سکتور های مختلف در روز های نزدیک آغاز گردد 

 ر
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د افغانستان او د امریکا متحده ایالتونو حکومتونو له افغانستان سره د امریکا متحده 

 ایالتونو د غیر نظامي مرستو ګډه بررسي پیل کړه

 

د افغانستان او د امریکا متحده ایالتونو 

د غویې لمریزکال ۱۳۹۸د حکومتونو 

مه نېټه له افغانستان سره د  ۲۴میاشتې په 

امریکا متحده ایالتونو د مرستو ګډه بررسي 

پیل کړه. یاده بررسي چې د روانې میاشتې 

تر پایه به دوام وکړي د افغانستان حکومت 

عبدهللا عبدهللا، اجرائیه رئیس ښاغلي ډاکټر 

د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په 

چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر 

سالکار ښاغلي محمد همایون قیومي او د 

مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا 

متحده ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر 

مرستیالې اغلی آلیس ولز له لوري پیل 

 شوه.

رسۍ، د د غیرنظامي مرستو ګډه بر

افغانستان ولسمشر جاللتمآب محمد اشرف 

غني په وړاندیز او د امریکا متحده ایالتونو 

په تائید تر سره کیږي چې د ستراتیژیکو 

همکاریو، د افغانستان حکومت د 

پراختیایې لومړیتوبونو سره همغږۍ، 

السته راوړنې او ستونزو پیژندلو په برخه 

 کې تمرکز لري.

روڼتیا، ځواب  د دې بررسي له مخې د

وینې او په افغانستان کې د امریکا متحده 

کوي چې د امریکا غیر نظامي مرستې باید د  ایالتونو د غیر نظامي مرستو لومړیتوب ټاکلو، د افغانستان د بنسټونو او د خلکو هوساینې له ودې څخه مالتړ کوي او دواړه اړخونه هوکړه

 بسیاینې د پیاوړتیا لپاره دوام پیدا کړي. افغانستان له خلکو څخه د مالتړ او د ځان

په برخو  یراثونو د ساتنېاقتصادي ودې، انرژۍ، زیربنا سکټورونو همداشان د بشردوستانه او د کلتوري م  د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان حکومت سره په همغږۍ، د روغتیا، پوهنې،

 کې غیر نظامي مرستې برابروي.

 مریکا پانګونه د افغانستان اقتصادي رفاه څخه د مالتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو په چوکاټ کې تر سره کیږي.په افغانستان کې د ا

 .اریو د دوام غوښتونکي ديد یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالتونه او افغانستان د افغانستان ځان بسیاینې ته د رسیدو لپاره د نږدې همک

     

 
 

 

 

 

 

 

 اطالعیۀ وزارت مالیه
ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به منظور اصالحات و تطبیق بهتر و دقیق قوانین مالیاتی یک کمیتۀ با صالحیت را ایجاد نموده است که 

 منابع عایداتی جایدادها، کشف منابع جدید عوایدی، جلوگیری از ایتالف عواید ملی و احصائیه دقیق جایدادهای والیت کابل را بررسی و تحت

 .کمیتۀ متذکره آغاز بکار نمود ۱۳۹۸ثور  ۲۸ تاریخ لیاتی قرار می دهد، و سر از پوشش ما

کمیته وظایف بررسی جایدادها، ایجاد میکانیزم شفاف و کارآمد جمع آوری عواید ملی، تطبیق یکسان قوانین مالیاتی، احصائیه گیری دقیق 

 .مالیه دهنده گان را به عهده داردیدادها، جلوگیری از فرار عواید دولت و ایحاد تسهیالت برای جا

درصد گسترش و  ۴۰توقع می رود که با ایجاد کمیته، سقف عواید ملی الی یک میلیارد افغانی ساالنه افزایش یابد، همچنان چتر مالیاتی الی 

 .دادباقیات سال های گذشته تحصیل گردد که کمیته تعادل اجتماعی را در تحصیل عواید حکومت مد نظر قرار خواهد 
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جلسه پیرامون تحلیل شاخص های چند بعدی کاهش 

 فقر در کشور دایر گردید

به تاریخ )MPII-A (جلسه پیرامون تحلیل شاخص های چند بعدی کاهش فقر در کشور

وزارت مالیه در تحت ریاست محترم زاهد همدرد، معین مالی  ۱۳۹۸ثور سال  ۲۸

 .خیبرهال وزارت مالیه دایر گرید

در این جلسه محترم مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات، محترم  

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد، محترم محمد گل ُخلمی، سرپرست وزارت انرژی و 

 .آب، نماینده گان ریاست های مستقل و ادارات مختلف دولتی اشتراک داشتند

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و  توسط سخنان محترم پروفیسور محمدجلسه 

ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء آغاز گردیده و در آن در   مشاور

رابطه به تحلیل شاخص های چند بعدی کاهش فقر در افغانستان، گزارش سروی 

سروی کار، کاریابی، استفاده از تجارب سائر کشور جهت تحلیل شاخص های چند بعدی کاهش فقر و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل وضعیت زندگی به اساس تفکیک والیات، مصئونیت غذایی، 

 .نظر صورت گرفت

 .رها ارائه گردیدوهمچنان طی جلسه پرزنتیشن در رابطه به تحلیل شاخص های چند بعدی فقر، استندردهای زندگی در بخش های مسکن، صحت عامه، معارف و دیگر سکت 

کشور صورت گرفته و افغانستان نیز میتواند از مدل ها و تجارب ایشان در بخش تحلیل شاخص های چند بعدی  ۱۰۰۰قابل تذکر است که مدل تحلیل شاخص های چند بعدی کاهش فقر در بیش از 

 ند .همآهنگی مناسب طرح و تطبیق نمای ها، تخصیص بودجه، تعیین هدف های مؤثر واستفاده نموده و برنامه های بزرگ فقر زدایی را از طریق هدف گیری، تعیین سیاست 

مالیې وزیر د اسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې له اجرائیوي 

 رئیس سره وکتل

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي ډاکټر 

مه نېټه د مشارکت او پراختیا لپاره د  ۲۴د غویي میاشتې په لمریز کال  ۱۳۹۸د محمدهمایون قیومي، 

اسیفیک لپاره د اروپایي افغانستان او اروپایي ټولنې دویمې ګډې کمېټې په ناسته کې د ګډون په مهال د اسیا پ

 ټولنې له اجرائیوي رئیس ښاغلي ګونر ویګند، سره وکتل.

ټولنې رئیس ښاغلي پییر میادون، هم شتون درلود، د دوه   په دې کتنه کې چې د افغانستان لپاره د اروپایي

اقتصادي ځان اړخیزه ژمنو په څېړنه، له افغانستان سره د اروپایي ټولنې په مرستو، د افغانستان مالي او 

بسیاینې په ستراتېژۍ، د حکومت او خلکو لومړیتوب په نظر کې نیولو سره د مرستو په جلب، د کرنې ودې 

پورته کېدو، د استوګنځایونو او انرژۍ په جوړېدو او نورو وړ مسائلو په تړاو هر اړخیز  لپاره په عملي ګام 

  بحث وکړ.

انستان له مهموو شریکانو وبلله او د دوی له سخاوتمندانه د مالیې وزارت سرپرست، اروپایي ټولنه د افغ

 مرستو چې د هیواد لومړیتوب په نظر کې نیولو سره د ملي بودیجې له الرې ترسره کېږي ډېره مننه وکړه.

قتصادي او د اسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې اجرائیوي رئیس، اروپایي ټولنه د افغانستان سیاسي، ا

 امنیتي شریک وباله او د مرستو په دوام یې ټینګار وکړ.

 

وزارت مالیه با سفیر جدید  سرپرست

التقرر جمهوری فرانسه مقیم کابل 

مالقات تعارفی نمود

 

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و 
به تاریخ زیربناءمشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور 

با محترم داوید مغتینان، سفیر جدیدالتقرر جمهوری  ۱۳۹۸ ثور ۲۸
 .فرانسه مقیم کابل مالقات تعارفی نمود

در این مالقات وزیر مالیه ضمن خوش آمدید و تشکری از کمک 
های کشور فرانسه به افغانستان، با وی در رابطه به گسترش و 

افی کشور فرانسه به تحکیم روابط دو جانبه، کمک های انکش
افغانستان، روند تطبیق پروژه های در حال جریان و طرح پروژه 
های جدید بادرنظرداشت اولویت های مردم و حکومت، فرصت 

 .های سرمایه گذاری و دیگر مسایل ذیعالقه بحث نمودند
همچنان وزیر مالیه ضمن تشکری از کارکردها و فعالیت های 

سفیر پیشین این کشور، برای سفیر مؤفق محترم فرانسوا ریشیه، 
 .جدید فرانسه در امور محوله آروزی مؤفقیت نمود

. 
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