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ر اجرای سامانھ پولی 
المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی 

کنفرانس برتون 

کھ ساختار اقتصادی جھان بعد از جنگ جھانی دوم شکل گرفت بھ 
ھدف از تشکیل صندوق 

یجاد ا ،
تھیھ  ،

منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق، بھ منظور کمک بھ کشورھای عضو دارای 

، پروگرامهاي افغانستان در راستاي 

مالی صندوق بین المللی 

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

تقاضا نمودند تا با وجود پیشرفت هاي صورت گرفته 

بلند برود، و  2015نبست به 

در 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 

آینده مشترکاً  با تفاهم دو جانبه با افغانستان در بخش اصالحات اقتصادي و در

  .نمود ه کمک هاي شان به افغانستان تعهد

 28اتحادیه اروپا و وزراي 

و پیرامون آماده گی هاي دولت افغانستان 

براي کنفرانس بروکسل، استراتیژي جدید انکشاف ملی و پیشرفت هاي دولت افغانستان 

لمللی پول در مورد افزایش عواید وبلند رفتن 

درصد افزایش را  21ن شده بود 

 و توسعھ اقتصادی افغانستان

ر اجرای سامانھ پولی ب
المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی 

کنفرانس برتون  صندوق درطرح تأسیس 

کھ ساختار اقتصادی جھان بعد از جنگ جھانی دوم شکل گرفت بھ 
ھدف از تشکیل صندوق . شروع بھ کار کرد

،الملل المللی و تسھیل رشد متوازن تجارت بین
، باثبات ارزی بین اعضا و پرھیز از رقابت در کاھش نرخ ارزھا

منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق، بھ منظور کمک بھ کشورھای عضو دارای 

، پروگرامهاي افغانستان در راستاي هکه از طرف صندوق بین المللی پول تکمیل گردید

مالی صندوق بین المللی  هاي کمک تنظیم جمع آوري عواید، تقویت سیستم بانکی،

 .گردد می شامل را مهم موارد دیگر و ها کمک

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

تقاضا نمودند تا با وجود پیشرفت هاي صورت گرفته و قناعت بخش خوانده 

  .م صورت گیرددر بعضی از موارد اقدامات الز

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

 .یابد افزایش مصارف به

در 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 

 .یابد

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

ه کمک هاي شان به افغانستان تعهددر زمین این صندوق

اتحادیه اروپا و وزراي  یرینی معاونگبا فیدریکا مو به بروکسل  

و پیرامون آماده گی هاي دولت افغانستان  هکشور اتحادیه اروپا و ادارات انکشافی دیدار نمود

براي کنفرانس بروکسل، استراتیژي جدید انکشاف ملی و پیشرفت هاي دولت افغانستان 

  .معلومات همه جانبه ارائه نمود

لمللی پول در مورد افزایش عواید وبلند رفتن وي سقف تعیین شده مالی توسط صندوق بین ا

ن شده بود ین شده مالی که توسط صندق بین المللی پول تعی

  .ورشد 

 

 صندوق ببین المللی پول
و توسعھ اقتصادی افغانستان

International Monetary Fund ( ب
المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی 

طرح تأسیس  شود بینی وضعیت اقتصادی جھان محسوب می

کھ ساختار اقتصادی جھان بعد از جنگ جھانی دوم شکل گرفت بھ 
شروع بھ کار کرد ١٣٢۴

المللی و تسھیل رشد متوازن تجارت بین
باثبات ارزی بین اعضا و پرھیز از رقابت در کاھش نرخ ارزھا

منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق، بھ منظور کمک بھ کشورھای عضو دارای 

بوجود آمد هیچ 

تاسیس شد و از سال 

المللی 

هاي ارز، و تسهیل کارکرد نظام 

که از این جمله جمهوري اسالمی 

را براي دولت افغانستان جهت جمع آوري عواید 

براي رسیدن به سقف تعیین شده مالی 

قوانین مالی و نظام گمرکی کشور 

و طبق هدایات و احکام این وزارت ریاست عمومی عواید که مسئول جمع 

تا هدف 

با مدیریت صحیح و 

که از طرف صندوق بین المللی پول تکمیل گردیدایارزیابی 

جمع آوري عواید، تقویت سیستم بانکی،

کمک اقتصادي امور یریتمد پول

مسئولین صندوق بین المللی پول اصالحات در بخش نظام مالی افغانستان را الی اخیر عالوه بر آن 

قناعت بخش خوانده  2015دسامبر سال 

در بعضی از موارد اقدامات الز

صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا رشد اقتصادي سال 

به نسبت عواید ها کمک ازدیاد با

در 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 

یابد دست اشتغالزایی و خصوصی

با تفاهم دو جانبه با افغانستان در بخش اصالحات اقتصادي و در صندوق مذکور

این صندوق نکار خواهند نمود و همچنا

 شوزیر مالیه در جریان سفر 

کشور اتحادیه اروپا و ادارات انکشافی دیدار نمود

براي کنفرانس بروکسل، استراتیژي جدید انکشاف ملی و پیشرفت هاي دولت افغانستان 

معلومات همه جانبه ارائه نمود

وي سقف تعیین شده مالی توسط صندوق بین ا 

ن شده مالی که توسط صندق بین المللی پول تعییسقف تعی

ورشد آشته یاد نسبت به سال گذ

صندوق ببین المللی پول
و توسعھ اقتصادی افغانستان

International Monetary Fund( المللی پول
المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی  صندوق بین. 

بینی وضعیت اقتصادی جھان محسوب می

کھ ساختار اقتصادی جھان بعد از جنگ جھانی دوم شکل گرفت بھ 
١٣٢۴المللی پول در 

المللی و تسھیل رشد متوازن تجارت بین ھای پولی بین
باثبات ارزی بین اعضا و پرھیز از رقابت در کاھش نرخ ارزھا

منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق، بھ منظور کمک بھ کشورھای عضو دارای 
 .بیالنس پرداخت ھا می باشد

بوجود آمد هیچ  1947المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال 

تاسیس شد و از سال موافقتنامه برتن وودزبر اساس 

المللی  این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاري بین

هاي ارز، و تسهیل کارکرد نظام  هاي ارزي، تثبیت نرخ

که از این جمله جمهوري اسالمی . کند هاي چند جانبه بین کشورهاي عضو را  دنبال می

  .یز عضویت این سازمان اقتصادي را دارا می باشد

را براي دولت افغانستان جهت جمع آوري عواید 

براي رسیدن به سقف تعیین شده مالی  وزارت مالیه

قوانین مالی و نظام گمرکی کشور  توسط صندوق وجهی بین المللی پول تغییرات جدیدي را در

و طبق هدایات و احکام این وزارت ریاست عمومی عواید که مسئول جمع 

تا هدف  مینمایدآوري عواید در کشور است در روشنایی قوانین مطروحه این وزارت تالش 

با مدیریت صحیح و  1394در سال  که خوشبختانه

  .یافتباالتر از سقف تعیین شده عواید کشور را 

صندوق ببین المللی پول
و توسعھ اقتصادی افغانستان

المللی پول صندوق بین
. المللی نظارت دارد

بینی وضعیت اقتصادی جھان محسوب می و پیش

کھ ساختار اقتصادی جھان بعد از جنگ جھانی دوم شکل گرفت بھ  ١٩۴۴در سال 
المللی پول در  صندوق بین. وجود امد

ھای پولی بین گسترش ھمکاری
باثبات ارزی بین اعضا و پرھیز از رقابت در کاھش نرخ ارزھاسامانھ 

منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق، بھ منظور کمک بھ کشورھای عضو دارای 
بیالنس پرداخت ھا می باشدکسری 

المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال  صندوق بین

 .ندارد سازمان مللتشکیالتی با 

بر اساس  1945این سازمان اقتصادي جهانی درسال 

این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاري بین. فعالیت رسمی خود را آغاز کرد 1947

هاي ارزي، تثبیت نرخ در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت

هاي چند جانبه بین کشورهاي عضو را  دنبال می پرداخت

یز عضویت این سازمان اقتصادي را دارا می باشدافغانستان ن

را براي دولت افغانستان جهت جمع آوري عواید  مالی  صندوق وجهی بین المللی یک سقف

وزارت مالیه که مینمایدن یتصادي این کشور تعیقورشد ا

توسط صندوق وجهی بین المللی پول تغییرات جدیدي را در

و طبق هدایات و احکام این وزارت ریاست عمومی عواید که مسئول جمع  همد نظر قرار داد

آوري عواید در کشور است در روشنایی قوانین مطروحه این وزارت تالش 

که خوشبختانه. سال مالی  پوره نمایدیک تعیین شده را براي 

باالتر از سقف تعیین شده عواید کشور را  وزارت مالیهدرست مقامات ذیصالح 

  

صندوق ببین المللی پول
و توسعھ اقتصادی افغانستان 
 

صندوق بین
المللی نظارت دارد بین

و پیش

در سال  وودز
وجود امد

گسترش ھمکاری
سامانھ 

منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق، بھ منظور کمک بھ کشورھای عضو دارای 
کسری 

  

صندوق بین

تشکیالتی با 

این سازمان اقتصادي جهانی درسال 

1947

در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت

پرداخت

افغانستان ن

صندوق وجهی بین المللی یک سقف

ورشد ا

توسط صندوق وجهی بین المللی پول تغییرات جدیدي را در

مد نظر قرار داد

آوري عواید در کشور است در روشنایی قوانین مطروحه این وزارت تالش 

تعیین شده را براي 

درست مقامات ذیصالح 
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