
 

د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق د مشرتابه کمېټې 

 ناسته وشوه

 

 

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

محمد همایون قیومي، او د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ښاغلي شبهام چوهدري، په ګډه مشرۍ او د 

کې د افغانستان بیارغونې وجهي جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ښاغلي هارتویګ شفر په شتون 

 .مه نېټه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشوه ۳۰صندوق د مشرتابه کمېټې ناسته د غویي میاشتې په 

نو سفیرانو او استازو ګډون درلود او د افغانستان بیا رغونې وجهي مرسته کوونکو هیوادو ۱۹په دې ناسته کې له افغانستان سره د 

 (۱۳۹۷-۱۳۹۹صندوق په رول چې د څو مرسته کوونکو له خوا تمویلیږي او د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي بحث وشو او د )

  ادامه در صفحه دوم                . کلونو لپاره یې د خپلو درې کلنو همکاریو او ستراتیژیو چوکاټ د پرمختګ ارزونه وکړه
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معین مالی وزارت مالیه با شارژدافیر جاپان در مورد استراتیژی کمک 
های آنکشور و تطبیق پروژه های در حال جریان بحث 

نمود
 

 

ه خصوصي شرکتونو سره د قرارداد اخیستو او تدارکاتي پروسو په ل

 ناسته وشوهاسانه کولو کې د روڼتیا رامنځته کېدو په موخه مشورتي 

 

 
جلسۀ آگاهی دهی در مورد قانون جدید شرکت های دولتی با سکتور 

 خصوصی دایر گردید
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بیارغونې صندوق د افغانستان ملي بودیجې د مالتړ د افغانستان  

ستره سرچینه او د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژۍ پلي 

کوونکی ده. د دې صندوق له الرې د افغانستان حکومت له 

نړیوالو شریکانو سره د بیوزلۍ کمولو، د اړینو خدمتونو وړاندې 

ساتلو او کلیدي کولو، د غیرنظامي بودیجې د عملیاتو د لګښتونو 

 . اصالحاتو په موخه کار کوي

د مالیې وزارت سرپرست ښاغلي پروفیسور محمد همایون  

قیومي، په پرانیسته وینا کې د افغانستان بیارغونې صندوق د رول 

او ارزښت بیانولو ترڅنګ وویل: " د افغانستان بیارغونې وجهي 

مالتړ یو صندوق د تاسیس له مودې تر دې دمه د افغانستان د 

کلیدی وسیله ده. حکومت دغه صندوق د یوه انعطاف پذیر 

میکانیزم او د افغانستان له لومړیتوبونو سره سم د پراختیایي 

اړتیاوو او تمویلوونکو د مرستو همغږي کولو تامین لپاره د وړ 

، د ځان بسیاینې بهیر ګړندی کول او په مرستو د  )ASAP(ه د پایداره کرنیز پروګرام پراختیاچوکاټ په توګه پېژني." نوموړي زیاته کړه: " د حکومت کلیدي موخه د عوایدو لوړېدو لپار

کال پوري دوام وکړي. د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق تمویلوونکو له دوامداره مرستو ډېره مننه  ۲۰۲۴کال او تر هغه ور ها خوا  ۲۰۲۰تکیې را کمول دي. وړیا مرستې به د 

 ". کوم

جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ښاغلي هارتویګ شفر په خپلو خبرو د  

کې وویل:" د افغانستان بیا رغونې وجهي صندوق د افغانستان دولت د ملي بودیجې 

مرسته کوونکو بنسټونو او هیوادونو  ۳۴ستره او پایداره د تمویل سرچینه ده چې د 

ره کیږي." نوموړي زیاته کړه "د په استازیتوب د نړیوال بانک له لوري ادا

افغانستان بیا رغونې صندوق د نړیوال بانک او د هغو هیوادنو لپاره چې جګړه او 

نا امنه دي د معلوماتو د تامینولو یو د باور وړ سرچینه ده." نوموړي د ناستې 

ګډونوالو ته په خطاب کې وویل : "د نړیوال بانک ګروپ د افغانستان خلکو د ثبات 

راتلوونکې لپاره د نورو پراختیایې همکارانو او ادارو سره په همغږۍ د  او ښې

 ".افغانستان د دولت سره خپلو مالي همکاریو ته دوام ورکوي

 

معین مالی وزارت مالیه با 
شارژدافیر جاپان در مورد 

استراتیژی کمک های آنکشور 
و تطبیق پروژه های در حال 

  جریان بحث نمود

 

 ۲۹ به تاریخ کشور جاپان  )DCD (انکشافی جلسۀ همکاریهای

به ریاست محترم زاهد همدرد، معین مالی وزارت  ۱۳۹۸۸ثور 

مالیه با اشتراک محترم کیچی هارا، شارژدافیر و سرپرست 

سفارت جاپان مقیم کابل، معینان و روساء یازده وزارت خانه و 

 .اداره مستقل دولتی دایر گردید

پروژه های درحال جریان، استراتیژی در این جلسه در رابطه به  

کمک های جاپان و کمک های آنکشور به افغانستان بحث همه 

 . جانبه صورت گرفت

 .نمایدمیلیون دالر آمریکایی را در سکتور های مختلف به افغانستان تعهد و کمک می ۳۷۰  قابل تذکر است که جاپان از جمله کمک کننده گان بزرگ افغانستان بوده و ساالنه حدود
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له خصوصي شرکتونو سره د قرارداد اخیستو او تدارکاتي پروسو په اسانه کولو کې د روڼتیا 

  رامنځته کېدو په موخه مشورتي ناسته وشوه

د مالیې وزارت اداري معینیت سرپرست ښاغلي عبدالحبیب ځدران په 
ښاغلي محمد خان دانشجو، د مشرۍ، د اداري او مالي چارو لوی رئیس 

اړوندو برخو رئیسانو، خصوصي شرکتونو او د مالیې وزارت قراردادیانو 
په ګډون له خصوصي شرکتونو سره د قرارداد اخیستو او تدارکاتي پروسو 

 ۱۳۹۸دنځته کېدو په موخه مشورتي ناسته په اسانه کولو کې د روڼتیا رام
 جوړه شوه.مه نېټه  ۲۹ غویي میاشتې پهلمریزکال د

د مالیې وزارت اداري معینیت سرپرست، د خصوصي شرکتونو او 
قراردادیانو د نظرونو، ستونزو او وړاندیزونو اوریدو ترڅنګ هغوی ته ډاډ 
ورکړ، چې مالیې وزارت به د پروسو ساده کولو، د پیسو په وخت ورکړې 

ي. او له هغوی سره د ژر ثبات رامنځ ته کولو لپاره الزمه همکاري وکړ
نوموړي د شرکتونو له مسؤلینو وغوښتل چې له فساد سره مبارزې او له 

 مالیې وزارت سره د روڼتیا تامینولو په برخه کې همکاري وکړي.

 

 

 

 

 

 

 

 
  

جلسۀ آگاهی دهی در مورد قانون جدید شرکت های دولتی با 

به  ۱۳۹۸ثور  ۳۰ به تاریخ نماینده گان سکتور خصوصی 

ریاست محترم عبدالحیب ځدران، سرپرست معینیت اداری 

وزارت مالیه و اشتراک نماینده گان اتاق های چهارگانه، روساء 

 . تصدی ها و شرکت های دولتی دایر گردید

در رابطه به قانون جدید و ساختار هیئت نظار  در این جلسه

 .همه جانبه صورت گرفت  شرکت های دولتی بحث

سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه ضمن ارائه تسهیالت و  

فرصت های بوجود آمده از طریق قانون جدید برای سرمایه 

گذاران، از نماینده گان سکتور خصوصی خواست تا در ساختار 

زارت مالیه شریک شده و نماینده گان شانرا هیئت نظار با و

 .معرفی بدارند

 ر
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رییس عمومی گمرکات با منسوبین ریاست گمرک کندهار و با اتاقهای تجارت و صنایع بطور 

 جداگانه مالقات نمودند

رییس عمومی گمرکات محترم احمد رشاد پوپل حین سفر به والیت کندهار و بعد از بازدید از گمرک سرحدی سپین بولدک، از گمرک 

مشکالت و پیشنهادات منسوبین و مسؤلین گمرک را استماع نمود و در زمینه هدایات الزم عنایت محصولی کندهار نیز دیدار نمود، 

 .فرمودند

همچنان بعدا با اتاقهای تجارت و صنایع که والی محترم والیت کندهار نیز اشتراک نموده بود، مجلس دایر گردید روی مشکالت گمرک، 

بعمل آمد و در اخیر تصمیم اتخاذ گردید که ادارۀ والیتی و سکتور خصوصی در  تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت بحثهای مفصل

 .رابطه به توسعۀ گمرک سرحدی، ایجاد زون صادرات و نصب سکنرها همکاری همه جانبه می نمایند

 رئیس عمومی گمرکات از گمرک سرحدی سپین بولدک دیدار نمود

 .از گمرک سرحدی سپین بولدک دیدار بعمل آورد  ۱۳۹۸جوزا  ۲محترم احمد رشاد پوپل، رئیس عمومی گمرکات مؤرخ 

در این سفر که محترم جنرال میرویس بابک، قومندان قطعهٔ محافظت و عملیات خاص تنفیذی ایشان را همراهی مینمود، از تاسیسات  

ده و امکانات ایجاد زون گمرک سابقه سپین بولدک، تاسیسات بندروالی و تاسیسات گمرک سرحدی ویش از نزدیک مشاهده گردی

 .صادرات و انتقال گمرک محصولی کندهار به سپین بولدک مورد غور قرار گرفت

مرای منسوبین گمرک، کمیساری، سکتور خصوصی و تاجران، کمیشنکاران و ترانسپورتران همچنان طی این سفر، محترم پوپل ه

 .ی حل آن هدایات الزم صادر نمودمالقاتهای جداگانه نموده و بعد از استماع مشکالت ایشان، برا

در اخیر رییس عمومی گمرکات از نقطه صفری و ازدحام الریها نیز بازدید نمودند و وعده سپردند که ریاست عمومی گمرکات اقدامات  

 ۱۴به ساعت  ۱۰بموقع را بخاطر حل این مشکل اتخاذ خواهد نمود. همچنان به منسوبین گمرک وظیفه سپرد تا ساعات کاری را از 

 .ساعت افزایش دهند

ساعته  ۲۴رییس عمومی گمرکات گفت:" تالش می نماییم تا بعد از همآهنگی با پاکستان دروازۀ سپین بولدک مانند دروازه تورخم بطور  

 ".فعال گردد و ریاست عمومی گمرکات به مشکل کمبود پرسونل این گمرک رسیده گی نماید

 

 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 

لیاتی قرار می دهد، و سر تحت پوشش ما

کمیتۀ متذکره  ۱۳۹۸ثور  ۲۸ تاریخ از 

 .آغاز بکار نمود

کمیته وظایف بررسی جایدادها، ایجاد 

میکانیزم شفاف و کارآمد جمع آوری 

عواید ملی، تطبیق یکسان قوانین مالیاتی، 

یدادها، جلوگیری احصائیه گیری دقیق جا

از فرار عواید دولت و ایحاد تسهیالت 

 .مالیه دهنده گان را به عهده داردبرای 

توقع می رود که با ایجاد کمیته، سقف 

عواید ملی الی یک میلیارد افغانی ساالنه 

 ۴۰افزایش یابد، همچنان چتر مالیاتی الی 

درصد گسترش و باقیات سال های گذشته 

تحصیل گردد که کمیته تعادل اجتماعی را 

در تحصیل عواید حکومت مد نظر قرار 

 .دادخواهد 
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