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است؟چرا عواید ملی در دو سال اخیر افزایش یافته
حیدريعبدالعزیز

در اکثر . ي انکشافی این کشورها غیرقابل انکار استدهد که نقش عواید ملی در پروسهي تجارب کشورهاي پسامنازعه و پسااستعمار در طول یک قرن اخیر، نشان میمطالعه
هاي هاي بزرگ و زیربنایی و ایجاد چشمهها مداخله بیشتري در پیشبرد پروژهی مانند کشورهاي جنوب شرق آسیا، دولتکشورهاي نوظهور در عرصه صنعت و تجارت جهان
.اند، تا زیربناهاي اساسی یک اقتصاد حقیقی در کشورشان ایجاد شده و مسیر رسیدن به انکشاف پایدار هموار گرددجدید عایداتی براي رسیدن به خودکفایی کرده

. هاي یک اقتصاد حقیقی را در کشور ایجاد کند، مرحله گذار اقتصادي خود را تکمیل کرده و زیرساخت)هجري شمسی1403(ي تحول تان نیز باید تا پایان دههافغانس
ي تحول، حکومت دایی دههدر دو سال ابت. هاي محکمی در مسیر خوداتکایی و رسیدن به یک اقتصاد حقیقی برداشته استحکومت وحدت ملی با درك این مهم، قدم

شده توسط میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین8، وزارت مالیه توانست 1394در سال مالی . اي افزایش دهدمالحظهوحدت ملی توانسته است که عواید ملی را به شکل قابل
، یک 1395با ختم سال مالی . صد عواید ملی را نسبت به سال قبل آن افزایش دهددر22میلیارد افغانی، 122آوري کرده و با ثبت ریکارد المللی پول را جمعصندوق بین

میلیارد افغانی 165هاي عایداتی حکومت توانسته است که وزارت مالیه در این سال مالی با همکاري تمام ارگان. آوري عواید ملی به ثبت رسیده استریکارد جدید در جمع
میلیارد افغانی بیشتر 43المللی پول و شده توسط صندوق بینمیلیارد عواید بیشتر از هدف تعیین33دهنده آوري نماید که این رقم نشانا جمععواید ر) میلیارد دالر2.5حدود (

اند؟ي عواید ملی نقش داشتهسابقهشود این است که چه عواملی در افزایش بیحال سؤال اصلی که مطرح می. از عواید سال گذشته است

آوري عواید از این منبع، چیز سابقه داشته است؛ در صورتی که ارقام جمعي اخذ مالیات بر مشترکین خدمات مخابراتی افزایش بیباور عموم عواید ملی بعد از شروع پروسهبه
3.5تواند ساالنه در حدود که این چشمه عایداتی جدید میآوري مالیات بر مشترکین خدمات مخابراتی تا کنون نمایانگر آن است آمار و ارقام جمع. دهددیگري را نشان می

.، قابل توجه نیست1395شده در سال مالی آوريمیلیارد افغانی عواید جمع165یابیم که رقم مذکور در مقایسه با پس درمی. میلیارد افغانی را به خزانه دولت واریز کند
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توان مبارزه جدي با فساد، نصب به پارلمان کشور، دالیل عمده افزایش عواید ملی در دو سال گذشته را می1395سال دهی از اجرائات به گفته وزیر مالیه در مجلس گزارش
نسبت به 1395این در حالی است که وضعیت اقتصادي در سال . هاي جامع الکترونیکی و تطبیق و نظارت از اصالحات گسترده در منابع عایداتی حکومت عنوان نمودسیستم

گر بهبود سیستم مالی ي عواید ملی، طی دو سال اخیر بیانمالحظهافزایش قابل. بهبود یافته، ولی این تغییر در مقایسه با افزایش عواید ملی نسبتاً بطی بوده است1394سال
.ته استخوبی پیش رفي تحول بهدهد که روند خودکفایی اقتصادي کشور در دو سال ابتدایی دههباشد و نشان میکشور می

ملیعوایدشفافآوريجمعدرقاطعیت
ها و ادارات عایداتی دولت مکلف شدند که طرح افزایش عواید ملی و ، تمام وزارت1393عقرب سال 14یک ماه پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، در جلسه کابینه مورخ 

آوري وزارت مالیه هدف جمع. عواید به وجود آمده و عواید ملی هر ساله سیر صعودي داشته باشدآوري منابع جدید عایداتی را ارائه کنند؛ تا بر مبناي آن پایداري در جمع
شده را حاصل ن هدف تعیینعواید براي هر واحد عایداتی را متناسب به ظرفیت عایداتی اداره مربوطه تعدیل نمود و حکومت مسؤولین این ادارات را مکلف ساخت که میزا

ها بر افزایش جمهور غنی در دیدار با مسؤولین گمرکات و مستوفیتهمچنین رئیس. دوش خواهند شدرت با آنان برخورد اصولی شده و از وظیفه سبکنمایند؛ در غیر این صو
.کن گرددشان تأکید کرده و خاطرنشان نمود که فساد در ادارات عایداتی قابل تحمل نیست و باید ریشهمولدیت عایداتی ادارات

این پالن تمام ساحات معروض به فساد . باشدهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، پالن مبارزه با فساد وزارت مالیه انکشاف داده شده و در حال تطبیق میمطابق به تع
کنترول . اي آلوده و عاملین فساد در نظر گرفته استهگیرانه و تأدیبی را براي مبارزه با سیستمدر ادارات عایداتی تحت کنترول وزارت مالیه را شناسایی نموده و اقدامات پیش

هاي مختلف افزایش یابد و اي در بخشمالحظهها موجب شده که عواید به شکل قابلها و پرداختساختن سیستمتر ساحات معروض به فساد با الکترونیکیمؤثرتر و گسترده
.ي سوءاستفاده و اختالس در ادارات عایداتی کمتر گرددزمینه

شان آوري عواید ملی به حسابات شخصیهرچند هنوز هم فساد در ادارات عایداتی دولت قابل نگرانی است؛ اما در حال حاضر فسادپیشگان دست بازي در اختالس و جمع
شد، در دو سال گذشته دو اید شناخته میآوري عوي جمعي گمرکات افغانستان در زمینهبه عنوان مثال، عواید گمرك هرات، که در حکومت قبلی به حیث ستاره. ندارند

18، به حدود 1395آوري نموده بود، در صورتی که عواید این گمرك در سال مالی میلیارد افغانی عواید را جمع9در حدود 1393گمرك هرات در سال . برابر شده است

شان برکنار هاي وظیفوي و آلوده بودن به فساد از وظایفرکات به دلیل سوءاستفادهدرصد از کارمندان گم25طی دو سال گذشته در حدود . میلیارد افغانی رسیده است
همچنین سعی شده تا . اندرئیس گمرك به خاطر تأمین اصل شفافیت و ایجاد فرهنگ تأدیب در ادارات، تغییر و تبدیل گردیده14در سال گذشته در حدود . اندشده

تدریج به تصویري شفاف هاي جدید و متعهد، تصویر مکدر ادارات عایداتی را بهاالري، تخصص و صداقت صورت گیرد تا چهرهسهاي جدید بر اساس اصل شایستهاستخدام
را در زمینه (Zero-Tolerance Policy)هاي اندکی بود که قاطعیت رهبري جدید وزارت مالیه و همچنین پالیسی عدم تحمل حکومتموارد فوق تنها مثال. مبدل سازند

.دهدفساد در ادارات عایداتی نشان می

کمپیوتريوعصريهايسیستمنصبواصالحات
. باشدالمللی براي رسیدن به خودکفایی میي حکومت وحدت ملی به مردم و همکاران بینهاي کاري از تعهدات عمدهسازي سیستماصالحات در نظام مالی کشور و عصري

ها براي افزایش مؤثریت امور دولتی، رونق اقتصاد و مبارزه با ترین استراتیژيه که ترویج حکومتداري الکترونیک در کشورهاي جهان سوم، از مهممطالعات مختلف نشان داد
کی، در پهلوي سرعت بخشیدن به هاي الکترونیها در ادارات عایداتی حکومت و ترویج پرداختسازي سیستموزارت مالیه نیز سعی نموده که با الکترونیکی. فساد اداري است

سازي امور در ادارات عایداتی، پدیده فساد را نیز آوري تمام اسناد و اوراق گمرکی به صورت الکترونیکی و معیاريهاي طوالنی، جمعطی مراحل اسناد اداري، کاهش پروسه
.کن سازدها ریشهاي تحت کنترول آورده و از بعضی بخشدر این ادارات تا اندازه

هاي درصد بخش98اندازي شده بود، طی دو سال اخیر در در همین راستا، سیستم اسیکوداي جهانی که در حکومت قبلی تنها در بعضی از گمرکات به صورت امتحانی راه
هاي تجارت را رکی است که تمام پروسهاسیکودا یک سیستم کمپیوتري اداره گم. گیردمختلف گمرکات فعال گردیده و تمام طی مراحل اسناد گمرکی توسط آن صورت می

هاي تجاري را به صورت آنالین هاي طی مراحل اسناد اداري، پرداخت الکترونیکی، امور مربوط به ترانسپورت و ترانزیت محمولهاین سیستم بخش. دهدتحت پوشش قرار می
گیرد که همین امر باعث شده تا اختالس و هاي دولتی و تجارتی صورت میطریق بانکهمچنین پرداخت محصول گمرکی نیز در بیشتر گمرکات از. کندکنترول و نظارت می

ها در تجارت و ترین شاخصسیستم اسیکوداي جهانی در گمرکات افغانستان، مهم) ابزارها و تسهیالت(هاي با تطبیق کامل تمام مادیول. دستبرد به عواید ملی نسبتاً کاهش یابد
هاي فساد در این ادارات تأمین هاي تجاري، ارتقاي کیفیت خدمات، افزایش سرعت عمل در انجام امور گمرکی و کاهش زمینهترانسپورت محمولههترانزیت یعنی کاهش هزین

.خواهد شد
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راي اداره مالیات طراحی گردیده، که این سیستم کمپیوتري ب. ها عملیاتی گردیده استخصوص مستوفیتدر اکثر شعبات مالیاتی به) سیگتاس(برعالوه، سیستم تکس استندرد 
دهندگان در ابتدا سعی گردیده که این سیستم مالیه. آوري شودباشد تا بر مبناي آن مالیات به صورت سیستماتیک جمعدهنده میاولین مرحله آن ایجاد نمبر تشخیصیه مالیه

.آوري گرددو به صورت کامل جمعبزرگ و متوسط را در بر گیرد؛ تا مالیات آنان به شکل حقیقی محاسبه شده 

عواید و مصارف دولتی به . هاي مستحکم در راستاي ترویج حکومتداري الکترونیکی در نظام مالی کشور استاز دیگر گام) افمیس(سیستم مدیریت معلومات امور مالی افغانستان 
دهد که معلومات این سیستم، نشان می. ویري جامعی از بیالنس مالی دولت را ارائه نمایدگردد که در هر لحظه از سال قادر است تا تصشکل روزانه در این سیستم ثبت می

هاي سکتوري به چه میزان مصارف انکشافی و عادي خود را متناسب اند؛ و یا وزارتآوري عواید رسیدهشده خود در جمعادارات مختلف عایداتی تا چه میزان، به هدف تعیین
.آوري عواید و اجرائات ادارات سکتوري ارتقا خواهد دادیابیم که این معلومات مدیریتی، شفافیت را در جمعپس درمی. دانبا بودجه انجام داده

بنديجمع
اس اصل آوري عواید ملی، استخدام بر اسهاي کاري، اصالحات در منابع عایداتی، قاطعیت رهبري حکومت وحدت ملی در جمعسازي نسبی سیستمدر مجموع، الکترونیکی

میلیون دالر 83.5به تازگی وزارت مالیه . روندي نیک و همچنین مبارزه جدي با فساد از عوامل عمده افزایش عواید ملی در دو سال اخیر به شمار میساالري و گذشتهشایسته
میلیون دالر کمک 75مچنین سال قبل، وزارت مالیه در حدود ه. وجوه تشویقی را از جانب بانک جهانی به خاطر اجراي اصالحات در پنج بخش کلیدي به دست آورده است

در ) میلیارد افغانی165(رود که به دلیل ثبت یک ریکارد جدید برعالوه انتظار می. سابقه در عواید ملی دریافت نمودالمللی پول را به خاطر افزایش بیتشویقی صندوق بین
دهد که الذکر نشان میوجوه تشویقی فوق. میلیون دالر کمک تشویقی را به وزارت مالیه پرداخت نماید100پول بیش از المللی ، صندوق بین1395آوري عواید در سال جمع

.اندآوري عواید ملی را مثبت ارزیابی کردهي جمعالمللی افغانستان نیز روند اصالحات در نظام مالی کشور و مؤثریت پروسههمکاران بین

آوردهاي داند و در این راستا اقدامات و دستهاي اصلی براي رسیدن به خودکفایی میگسترده در نظام مالی کشور را یکی از الزمهحکومت وحدت ملی اصالحات 
به دوره درصدي عواید ملی در دو سال ابتدایی حکومت وحدت ملی نسبت 67ي ملموس آن افزایش ي تحول کسب کرده؛ که نتیجهاي در دو سال ابتدایی دههمالحظهقابل

.پیش از آن است


