
 
 

 حکومت داری الکترونیکی زمینھ ساز
 کاھش بروکراسی و پروسھ ھای اداری

  

جایگزینی سیستم ھای جدید الکترونیکی بھ جای سیستم ھای  پیچیده و پر جنجال اسناد کاغذی در ادارات باعث کاھش  پروسھ ھای اداری شده 
امور بردارند و ھم چنان این امر در کاھش بروکراسی و فساد و بھ دولت ھا کمک می کند کھ گام ھای بلندی را در راستای مسلکی سازی 

  .اداری ھزینھ ھای اقتصادی و صرفھ جویی در زمان  بھ دولت ھا کمک میکند
  

اجراي آن یکی از و مهم دولت وحدت ملی است که  کالنرح تحول و اصالحات یکی از برنامه هاي ط

این طرح موضوعات مالی و اقتصادي را نیز شامل می شود که  الزامات بنیادي دولت به شمار میرود ،

ایی اقتصادي را در نظر دارد تا مسیر و راه هاي خود اتک امور اقتصادي و مالیوزارت مالیه به حیث متوالی 

  .به منظور رفع نا بسامانی هاي موجود اقتصادي جامعه ، طرح و اعمال نماید

طرح بزرگ و بنیادي این وزارت شامل ارکان اصالح نظام مالیاتی ، نظام گمرکی ، نظام شبکه هاي بانکی 

م می باشد از مدرن ، نظام تنظیم و تهیه کاالها و خدمات و صدور مجوزها ، و نظام اداري کارآ و سال

کشور است که به طور مستقیم و  اداري و اقتصاديجمله رکن اساسی حوزه هاي یاد شده اصالح نظام 

ی براي وزارت روزمره ، با زنده گی اقتصادي مردم ارتباط دارد ، ایجاد اصالحات در آنها اولویت مهم

  .مالیه هست

وزارت مالیه افغانستان و رهبري جدید براي اینکه بتوانند همراستا و همگام با اقتصادي جهانی حرکت 

نمایند تالش دارند تا زیر ساخت ها و ظرفیت هاي اقتصادي و مالی کشور را از اساس دگرگون ساخته و 

یکی از مهم ترین  در تمام زمینه هاي اداري ، مالی و حکومت داري مدرن گام هاي اساسی را بردارند

وزارت مالیه به آن توجه  وزارت مالیه کمک می کند  و بایداموري که در این راستا به دولت افغانستان و 

جدي نماید الکترونیک ساختن امور مربوط به موضوعات مالی ، اقتصادي و اداري است ، دولت از ابتدا 

ه از وضیعت موجود به وضعیت مطلوب تالش خود را باالي موضوع فوق متمرکز نموده و می کوشد ک

   .برسد و براي رسیدن به این امر مهم الزم است که دولت الکترونیک شکل بگیرد

وزارت مالیه افغانستان راه اندازي و نصب سیستم هاي الکترونیک در ادارات و  یکی از اولویت هاي مهم 

الیه را تشکیل میدهد می باشد ارکان هاي اصلی که بخش اساسی و زیر مجموعه هاي عمومی وزارت م

ت با شرایط بسیار متحول و که این اولویت ها باعث انطباق فعالیت هاي اقتصادي و امور اداري این وزار

تجارت جهانی است ، براي حرکت در این جهت الزم است که انقالب الکترونیکی در تمام  یرفراگ

  .سطوح و بدنه هاي وزارت مالیه شکل بگیرد

وزارت مالیه به استاندرد هاي جهانی برسد باید خود را با سایر ادارات دنیا هماهنگ سازد و براي اینکه 

دولت  است که در مسیر دولت الکترونیکی گام گذاشته شود تا الزم این هدفبراي بدست آوردن 

الی را به بتواند به صورت الکترونیک با دنیا ارتباط داشته باشد و آمار و اطالعات تجارتی و م افغانستان

بسیار از امراض صورت آنالین مبادله نماید ، موضوعی که باعث کاهش بروکراسی ، فساد اداري و 

  .میگردد است سازمان هاي مالی مضمن که چالش اصلی

راه اندازي سیستم هاي جامع امور گمرکی ، امور عوایدي،خزاین و بودجه قدمی بسیار بزرگ براي 

  .و بروکراسی است که خوشبختانه وزارت مالیه برداشته است کاهش و جلوگیري از فساد اداري

در واقع ارائه سیستم هاي جامع در ادارات فوق سرعت عمل کار ها را باال برده و  صرفه جویی زمانی و 

اقتصادي را براي دولت افغانستان رقم زده است وقتی تمام این پروسه ها به صورت آنالین صورت گیرد 

ه یکدیگر متصل باشند و به صورت آنالین تبادله اطالعات و ارقام صورت گیرد طبعا در و سیستم ها باید ب

سرعت امور اثر گذار خواهد بود و روش هاي صادرات ، واردات ، ترازیت و امور اداري با بهبود مواجه 

   .خواهد شد

خزاین تطبیق شده از زمانیکه سیستم هاي سیگتاس در اداره عواید ، اسیکودا در گمرکات و آفمیس در 

، یکی از معضل هاي که تمام است کاهش یافته  تقلب و جعل اسنادطبق گزارش هاي واصله میزان  است

دولت ها با انها دست و پنجه نرم میکنند جعل اسناد و سوء استفاده از اسناد کاغذي میباشد ، مسلم است 

وکراسی کاهش چشمگیر یافته و میزان که با الکترونیک شدن امور امکان جعل اسناد از بین رفته و بر

  .شفافیت بلند رفته است

وزارت مالیه افغانستان تالش دارد که با هوشمند سازي و الکترونیکی کردن گام به گام تمام پروسه هاي 

تجاري و اداري زمینه هاي تشکیل دولت داري الکترونیک را بوجود اورد که این مساله باعث کاهش 

ي ، جلوگیري از اقالم قاچاق و مبارزه با تخلفات گمرکی ، جلوگیري از فرار بروکراسی و فساد ادار

مالیاتی خواهد گردید طوري که همه میدانند زیان هاي ناشی از فساد ادراي و قاچاق اموال اقتصاد کشور 

  .ها را با صدمات جدي مواجه میسازد

ستان سیستم هاي فوق پیشرفته و مطابق با استاندر د هاي به موضوعات فوق وزارت مالیه افغان با توجه

جهانی را در زیرمجموعه و بدنه هاي اساسی این وزارت نصب کرده و مبادله اسناد کاغذي را به شکل 

چشمگیر کاهش داد با این حال بعضی مشکالتی که وجود دارد رهبري جدید در نظر دارد تا با 

سازمان هاي ذیدخل در امور اقتصادي و تجارتی و نهاد هاي هماآهنگی و  همکاري سایر ادارات و 

نظارتی و قضایی مشکالت فوق را برطرف سازد که خوشبختانه توانسته است گام هاي ابتدایی را بشکل 

.بردارد موفقانه بسیار

  




