
 

براي اولین بار شاهد  درنتیجه

 پس از: عواید ومصارف مالی کشور

وزارت  .جوي از ماه جدي تا جدي سال آینده محاسبه میگردد

مبلغ  باالتر از آن یعنی به بلکه 

که حدود اضافه تر از شش میلیارد افزایش را نسبت به 

مسئولین  .درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد

 2015اصالحات در بخش نظام مالی افغانستان را الی اخیر دسامبر سال 

قناعت بخش خوانده تقاضا نمودند تا با وجود پیشرفت هاي صورت گرفته در بعضی از موارد 

نبست  2016صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا رشد اقتصادي سال 

قابل تذکر است در  .یاد کمک ها عواید نسبت به مصارف افزایش یابد

آینده نزدیک مسئولین افغان و صندوق بین المللی پول روي یک پروگرام چندین ساله اقتصادي کار 

می نمایند تا دولت افغانستان بتواند به پیشرفت اقتصادي، تقویت سکتور خصوصی و اشتغالزایی 

للی پول با تفاهم دو جانبه با افغانستان در بخش اصالحات اقتصادي و در 

آینده مشترکاً کار خواهند نمود و همچنان صندوق بین المللی پول در زمینه کمک هاي شان به 

قی یمیلیون دالر کمک تشو

ارزیابی که از طرف صندوق بین المللی پول تکمیل 

هاي افغانستان در راستاي جمع آوري عواید، تقویت سیستم بانکی، تنظیم کمک 

و وزارت مالیه . قرار گرفت

افغانستان  انتظار دارد تا هدف تعیین شده این صندوق را مانند سال قبل بدست بیاورد و گام بلندي 

. کشور  بر دارد و ثبات مالی

درنتیجهرف وزارت مالیه دنبال می گردد کفایی اقتصادي بود که به شدت از ط

عواید ومصارف مالی کشور.جمع آوري عواید بطور بی سابقه طی یک دهه اخیر بوده ایم

جوي از ماه جدي تا جدي سال آینده محاسبه میگرددمحاسبه مالی وپالن بود

بلکه  ودنم تکمیلها سقف تعیین شده را وزي نه تن

که حدود اضافه تر از شش میلیارد افزایش را نسبت به . جمع آوري نمود

درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد 21هدف تعیین شده بدست آورد که 

اصالحات در بخش نظام مالی افغانستان را الی اخیر دسامبر سال 

قناعت بخش خوانده تقاضا نمودند تا با وجود پیشرفت هاي صورت گرفته در بعضی از موارد 

صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا رشد اقتصادي سال 

یاد کمک ها عواید نسبت به مصارف افزایش یابد

آینده نزدیک مسئولین افغان و صندوق بین المللی پول روي یک پروگرام چندین ساله اقتصادي کار 

می نمایند تا دولت افغانستان بتواند به پیشرفت اقتصادي، تقویت سکتور خصوصی و اشتغالزایی 

للی پول با تفاهم دو جانبه با افغانستان در بخش اصالحات اقتصادي و در 

آینده مشترکاً کار خواهند نمود و همچنان صندوق بین المللی پول در زمینه کمک هاي شان به 

میلیون دالر کمک تشو90به همین منظور بود که وزارت مالیه توانست 

ارزیابی که از طرف صندوق بین المللی پول تکمیل  .پول را بدست آورد

هاي افغانستان در راستاي جمع آوري عواید، تقویت سیستم بانکی، تنظیم کمک 

قرار گرفت ارزیابی هاي مالی صندوق بین المللی پول و دیگر موارد مهم مورد

افغانستان  انتظار دارد تا هدف تعیین شده این صندوق را مانند سال قبل بدست بیاورد و گام بلندي 

و ثبات مالی اقتصادي دیگري را در راستاي خود کفایی

  حمایت صندوق بین المللی پول از خود کفایی افغانستان

1 

بلند برود وظیفه بانک 

منظور کاهش 

این سازمان، با تأمین تضامین براي 

تجاري مانند مصادره، عدم 

کمک 

ئه مشوره به حکومت افغانستان جهت قادر ساختن آن براي استفاده و اداره 

بانک جهانی از طریق 

فراهم آوري کارهاي تحقیق در عرصه هاي اقتصادي ، اداره عامه ، مساوات جنسی ، کاهش فقر 

سی امور اداره مالی حاضر براي دولت افغانستان می باشد بانک جهانی 

ارتقاي ظرفیت 

ولت،جلب و ورود منابع کشورهاي تمویل کننده ازطریق بودجه دولت کمک 

تااکنون بانک 

دولت وهم 

دولت موقت در افغانستان اقتصاد این 

در این مدت 

براي جمع آوري عواید جمهوري اسالمی افغانستان یک 

سقف مالی را تعیین نمود و طی این مدت وزارت مالیه افغانستان که یگانه مرجع مالی در دولت 

در بیش از یک دهه 

ها و کمک هاي بین المللی و کشور هاي منطقه وابسته بود 

و هنوز دولت مردان افغانستان مسیر خود کفایی اقتصادي را در پیش نگرفته بودند اما بعد از تشکیل 

این دولت ، ایجاد ثبات مالی و خود 

کفایی اقتصادي بود که به شدت از ط

جمع آوري عواید بطور بی سابقه طی یک دهه اخیر بوده ایم

محاسبه مالی وپالن بود 1390سال 

وزي نه تنمالیه با تالشهاي شبانه ر

جمع آوري نمودمیلیارد افغانی  120.75

هدف تعیین شده بدست آورد که 

اصالحات در بخش نظام مالی افغانستان را الی اخیر دسامبر سال صندوق بین المللی پول 

قناعت بخش خوانده تقاضا نمودند تا با وجود پیشرفت هاي صورت گرفته در بعضی از موارد 

صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا رشد اقتصادي سال  .اقدامات الزم صورت گیرد

یاد کمک ها عواید نسبت به مصارف افزایش یابدبلند برود، و با ازد 2015به 

آینده نزدیک مسئولین افغان و صندوق بین المللی پول روي یک پروگرام چندین ساله اقتصادي کار 

می نمایند تا دولت افغانستان بتواند به پیشرفت اقتصادي، تقویت سکتور خصوصی و اشتغالزایی 

للی پول با تفاهم دو جانبه با افغانستان در بخش اصالحات اقتصادي و در صندوق بین الم .دست یابد

آینده مشترکاً کار خواهند نمود و همچنان صندوق بین المللی پول در زمینه کمک هاي شان به 

به همین منظور بود که وزارت مالیه توانست  .افغانستان تعهد نمودند

پول را بدست آوردصندوق بین المللی 

هاي افغانستان در راستاي جمع آوري عواید، تقویت سیستم بانکی، تنظیم کمک  پروگرام .گردید

هاي مالی صندوق بین المللی پول و دیگر موارد مهم مورد

افغانستان  انتظار دارد تا هدف تعیین شده این صندوق را مانند سال قبل بدست بیاورد و گام بلندي 

دیگري را در راستاي خود کفایی

حمایت صندوق بین المللی پول از خود کفایی افغانستان

بلند برود وظیفه بانک  2015ت به سبن 2016دارد تا رشد اقتصادي سال 

منظور کاهش  هاي مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه به

این سازمان، با تأمین تضامین براي .فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است 

تجاري مانند مصادره، عدم هاي غیر  گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک

کمک  .کند پذیري پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه گذاري در این مناطق را تشویق می

ئه مشوره به حکومت افغانستان جهت قادر ساختن آن براي استفاده و اداره 

بانک جهانی از طریق هرچه موثر تر وشفاف وجوه مالی منابع تمویل کننده میباشد همچنان کمک 

فراهم آوري کارهاي تحقیق در عرصه هاي اقتصادي ، اداره عامه ، مساوات جنسی ، کاهش فقر 

سی امور اداره مالی حاضر براي دولت افغانستان می باشد بانک جهانی 

ارتقاي ظرفیت رعرصه بانک جهانی د  .االنه امور مالی واداره عامه کمک نموده است

ولت،جلب و ورود منابع کشورهاي تمویل کننده ازطریق بودجه دولت کمک 

تااکنون بانک  .نموده تااین امر تامین گردد که سرمایه گذاري با اولویت هاي مالی هم آهنگ گردد

دولت وهم  باتعداد از سکتورهائیکه در آن مالکیت

دولت موقت در افغانستان اقتصاد این  آغاز با  .

در این مدت  .المللی ازدیاد یافت به نسبت کمکهاي بین

براي جمع آوري عواید جمهوري اسالمی افغانستان یک 

سقف مالی را تعیین نمود و طی این مدت وزارت مالیه افغانستان که یگانه مرجع مالی در دولت 

در بیش از یک دهه . افغانستان است مکلف بود تا هدف تعیین شده این صندوق را بر آورده سازد

ها و کمک هاي بین المللی و کشور هاي منطقه وابسته بود 

و هنوز دولت مردان افغانستان مسیر خود کفایی اقتصادي را در پیش نگرفته بودند اما بعد از تشکیل 

این دولت ، ایجاد ثبات مالی و خود  بزرگنخستین بار یکی از سیاست هاي 

حمایت صندوق بین المللی پول از خود کفایی افغانستان

دارد تا رشد اقتصادي سال صندوق بین المللی پول انتظار 

هاي مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه به گذاري جهانی گسترش سرمایه

فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است 

گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک

پذیري پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه گذاري در این مناطق را تشویق می

ئه مشوره به حکومت افغانستان جهت قادر ساختن آن براي استفاده و اداره ابانک جهانی شامل ار

هرچه موثر تر وشفاف وجوه مالی منابع تمویل کننده میباشد همچنان کمک 

فراهم آوري کارهاي تحقیق در عرصه هاي اقتصادي ، اداره عامه ، مساوات جنسی ، کاهش فقر 

سی امور اداره مالی حاضر براي دولت افغانستان می باشد بانک جهانی رواقتصاد مواد مخدر وبر

االنه امور مالی واداره عامه کمک نموده است

ولت،جلب و ورود منابع کشورهاي تمویل کننده ازطریق بودجه دولت کمک مندي دکاري،قانون

نموده تااین امر تامین گردد که سرمایه گذاري با اولویت هاي مالی هم آهنگ گردد

باتعداد از سکتورهائیکه در آن مالکیت گان جهانی در مشارکت با سایر تمویل کننده

 .آهنگی کمکها بسیار ضروري است کار می نماید

به نسبت کمکهاي بین 2002کشور به میزان قابل توجه پس از سال 

براي جمع آوري عواید جمهوري اسالمی افغانستان یک   (IMF)صندوق وجهی بین المللی پول

سقف مالی را تعیین نمود و طی این مدت وزارت مالیه افغانستان که یگانه مرجع مالی در دولت 

افغانستان است مکلف بود تا هدف تعیین شده این صندوق را بر آورده سازد

ها و کمک هاي بین المللی و کشور هاي منطقه وابسته بود گذشته اقتصاد افغانستان بیشتر به همکاري 

و هنوز دولت مردان افغانستان مسیر خود کفایی اقتصادي را در پیش نگرفته بودند اما بعد از تشکیل 

نخستین بار یکی از سیاست هاي حکومت وحدت ملی 

حمایت صندوق بین المللی پول از خود کفایی افغانستان
 
 
 
 
 
  

  

صندوق بین المللی پول انتظار 

جهانی گسترش سرمایه

فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است 

گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک سرمایه

پذیري پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه گذاري در این مناطق را تشویق می تبدیل

بانک جهانی شامل ار

هرچه موثر تر وشفاف وجوه مالی منابع تمویل کننده میباشد همچنان کمک 

فراهم آوري کارهاي تحقیق در عرصه هاي اقتصادي ، اداره عامه ، مساوات جنسی ، کاهش فقر 

واقتصاد مواد مخدر وبر

االنه امور مالی واداره عامه کمک نموده استعطورف

کاري،قانون

نموده تااین امر تامین گردد که سرمایه گذاري با اولویت هاي مالی هم آهنگ گردد

جهانی در مشارکت با سایر تمویل کننده

آهنگی کمکها بسیار ضروري است کار می نماید

کشور به میزان قابل توجه پس از سال 

صندوق وجهی بین المللی پول

سقف مالی را تعیین نمود و طی این مدت وزارت مالیه افغانستان که یگانه مرجع مالی در دولت 

افغانستان است مکلف بود تا هدف تعیین شده این صندوق را بر آورده سازد

گذشته اقتصاد افغانستان بیشتر به همکاري 

و هنوز دولت مردان افغانستان مسیر خود کفایی اقتصادي را در پیش نگرفته بودند اما بعد از تشکیل 

حکومت وحدت ملی 

  
  
  
 

 




