
 

د حیرتان بندر له الرې منځنۍ اسیا او چین هیواد ته د تالک او مرمرینو  

ډبرو د لیږدولو لپاره چمتووالی

 

 

د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د  

ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد ولسمشرۍ عالي مقام 

مه  ۸د چنګاښ میاشتې په لمریز کال ۱۳۹۸د همایون قیومي

نېټه له هغو ملي سوداګرو سره چې د کانونو سکټور په 

برخه کې فعالیت کوي، په خپل کاري دفتر کې وکتل او د 

 .دوی ستونزې یې واوریدې

 افغانستان غواړي چې د حیرتان بندر د ریل پټلۍ له الرې 

منځنۍ اسیا او چین هیواد ته د تالک او مرمرینو ډبرو 

دې لیدنه کې د مالیې وزارت  صادرات پیل کړي. په

سرپرست د کانونو د قرارداد، د اړوندو سندونو د طی 

مراحلو او په غیر قانوني توګه د کانونو د کیندلو په برخه 

کې د ملي سوداګرو ستونزې واوریدې او همداشان، 

اد ته د افغانستان د مرمرینو ډبرو د لومړنۍ اذربایجان هیو

 .محمولې د ستونزو په اړه هم خبرې وشوې

د مالیې وزارت سرپرست د اقتصادي ودې او د ملي  

عوایدو په لوړ والي کې له ملي سوداګرو سره نږدې 

همکاري اړینه وبلله او د دوی د ستونزو د حل په برخه کې 

هدایت ورکړ، چې ژر یي د مالیې وزارت اړوندو برخو ته 

 . تر ژره دې ورته رسیدنه وشي

همداشان پریکړه وشوه چې مالیې وزارت به د ملي  

سوداګرو په شتون کې د کانونو او پترولیم وزارت سره د 

یادو ستونزو د حل په موخه هم ناسته وکړي
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نخستین جلسۀ چارچوب صنایع زراعتی دایر گردید

 

 
د مالیې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ایران اسالمي جمهوریت 

 له سفیر سره په یو شمېر اقتصادي موضوعاتو خبرې وکړې

 

 

پرست وزارت مالیه با معاون سر

متحدۀ امریکا وزارت خارجۀ ایاالت 

 مالقات نمود
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 نخستین جلسۀ چارچوب صنایع زراعتی دایر گردید
سرطان  ۵زراعتی امروز مؤرخ  نخستین جلسۀ چارچوب صنایع 

محمد همایون قیومی، سرپرست  تحت ریاست محترم پروفیسور  ۱۳۹۸

ریاست جمهوری در امور زیربناء در  مالیه و مشاور ارشد مقام عالی وزارت 

 ارگ ریاست جمهوری دایر گردید

دارنی، وزیر زراعت، آبیاری و  در این جلسه محترم نصیر احمد 

سرپرست وزارت صنعت و تجارت،  مالداری، محترم اجمل احمدی، 

ده گان جهانی برای افغانستان، نماین محترم شبهام چودهدری رئیس بانک 

ذیربط  شماری از مسئولین ادارات نهاد های تمویل کننده افغانستان و 

چارچوب صنایع زراعتی، وضعیت  اشتراک داشتند، در رابطه به 

زنجیره تامین پویا برای محصوالت  تولیدات زراعتی، ارائه یک مدل 

زراعتی، مدیریت مالی این سکتور،  زراعتی، بهبود کیفیت محصوالت 

کنندگان در این بخش، انکشاف پارک  حکومت و تمویل سرمایه گذاری 

هرات، ایجاد فرصت برای افزایش  زراعتی باریک آب، بلخ، ننگرهار و 

زراعتی و انکشاف پروژه امید،  سرمایه گذاری در بخش صنایع 

 .ث و تبادل نظر صورت گرفتاشتغالزائی از طریق سکتور زراعت، ایجاد محیط مناسب برای انکشاف صنایع زراعتی و دیگر مسایل مرتبط بح

سرپرست وزارت مالیه با معاون وزارت خارجۀ ایاالت متحدۀ 

 امریکا مالقات نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی  

زیربناء با محترمه االیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجۀ ریاست جمهوری در امور 

امریکا در حضور محترمه رؤیا رحمانی، سفیر افغانستان در ایاالت متحده امریکا مالقات 

 .نمود

سرپرست معاونیت وزارت خارجۀ امریکا از حمایت ایاالت متحدۀ امریکا بخاطر تطبیق  

 افغانستان با ثبات و مرفه اطمینان داد اصالحات اقتصادی و تعهدات کشور برای یک

 

د مالیې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ایران اسالمي 

جمهوریت له سفیر سره په یو شمېر اقتصادي موضوعاتو خبرې 

 وکړې

 

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

مه نېټه د افغانستان  ۹د چنګاښ میاشتې په  لمریز کال  ۱۳۹۸دپروفیسور محمد همایون قیومي، 

لپاره د ایران اسالمي جمهوریت سفیر ښاغلي محمد رضا بهرامي، سره په خپل کاري دفتر کې 

 وکتل.

په دې کتنه کې دواړو لوریو په شمېر اقتصادي موضوعاتو، چابهار بندر کې د افغان سواګرو په شته 

یل پټلۍ په جوړیدو، د ابونصر فراهي ګمرک د ستونزو په حلولو، د هرات ر –ستونزو، د خواف 

مرزي بازارچو په پراخوالي، د ایران له الرې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنېزو محصوالتو 

بحث او د نظرونو  په ځانګړې توګه د هندواڼو په صادرولو او په یو شمېر نورو اړوندو مسایلو 

 تبادله وکړه.

دواړو لوریو په نږدې راتلوونکې کې ایران هیواد ته د افغانستان د ګمرکي پالوي په سفر همداشان 

 او هلته له ګمرکونو او سرحدي برخو کې په ګډې لیدنې هم خبرې وکړې.

د ایران اسالمي جمهوریت سفیر په نږدې راتلوونکې کې افغانستان ته د خپل هیواد د نیرو وزیر چې 

منځ د ګډ اقتصادي او سوداګرۍ کمېیسیون رئیس هم دی، خبر ورکړ او تر ایران تر  –د افغانستان 

څنګ یې د مالیې وزارت له سرپرست څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د چابهار بندر په اړه د خبرو 

 موخه ایران ته سفر وکړي.
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انکشاف گمرک اسالم قلعه، و گمرک های 
سرحدی سپین بولدک و تورغندی مورد بحث 

 قرار گرفت
و توسعه   جلسه به منظور انکشاف و ساخت ماستر پالن گمرک اسالم قلعه،

تحت  ۱۳۹۸سرطان  ۸ به تاریخ گمرک های سرحدی سپین بولدک و تورغندی 

ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور 

ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء با اشتراک نمایندۀ گان وزارت 

 .شهرسازی و اراضی در مقر وزارت مالیه دایر گردید

و اعمار زیر  در این جلسه در رابطه به انکشاف زمین جهت توسعه، تجهیز

کات فوق الذکر بشکل استندرد، تهیه ماستر پالن گمرک اسالم ساخت های گمر

قلعه، تصفیۀ زمین های مجاور به منظور توسعه گمرکات تورغندی و سپین 

 .بولدک و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت

ساحه را از نزدیک بررسی و گزارش آنرا به جلسۀ بعدی ارائه بدارند. همچنان وزارتخانه های مالیه و شهر سازی و اراضی رسماً  سفر نموده و  فیصله بعمل آمد تا هیئت مختلط به گمرک سپین بولدک

 پروسۀ انتقال زمین که در دسترس حکومت قرار دارد را آغاز نمایند
د تکافل قانون د مسودې 

په تړاو د پوهاوي او 

مشورتي سیمینار جوړ 

 شو

اداري معینیت سرپرست ښاغلي  د مالیې وزارت

د  لمریز کال  ۱۳۹۸د عبدالحبیب ځدراڼ، په مشرۍ 

مه نېټه د تکافل قانون مسودې  ۵چنګاښ میاشتې په 

په تړاو د پوهاوي او مشورتي سیمینار، چې د عدلیې 

وزارت، د بیمې مجوزو شرکتونو او د مالیې وزارت 

بېمې چارو لوی ریاست مسؤلینو هم ګډن کړی وو 

 جوړشو.

ړ وده کړې وربستان کې د پام عیل:" تکافل په اسالمي هیوادونو لکه، متحده عربي اماراتو، اندونیزیا، مالیزیا، قطر، سعودي د مالیې وزارت اداري معینیت سرپرست د سیمینار په پرانیستې وینا کې وو

ټور ثابت ګه سکټور کې ه کړي او د بېمې پده. په هیواد کې د تکافل چوکاټ جوړول کولی شي، د خلکو او خصوصي سکټور چې په هیواد کې د اسالمي بیمې غوښتونکي دي اړتیاوې یې ور پور

  شي."

 کوي، چې د قانون بانک د دې پروژې مالي مالتړ نوموړي زیاته کړه:" د تکافل حقوقي چوکاټ او قوانین جوړول د مالیې وزارت له لومړیتوبونو څخه ګڼل کېږي. له نېکمرغه د اسالمي پراختیا

  سره کېږي." ( خدماتي شرکت له لوري ترCS Financialچوکاټ جوړولو چارې یې د )

 .همدا شان په دې سیمینار کې د ګډونوالو نظرونه، وړاندیزونه او پوښتنې واورېدل شوې

 ره پهو اړخونونو سیې محترم وزارت او نورو دخیلد یادونې وړ ده، چې د تکافل قانون او مقررې، الرښودونه او د هغه نور حقوقي سندونه به د مالیې وزارت بېمې چارو له لوی ریاست، د عدل
 . همغږۍ او مشاورت د اتو میاشتو په موده کې بشپړ شي

 

معین اداری وزارت مالیه با متخصص 
 )WB (ارشد مالی بانک جهانی
 مالقات نمود

سرطان  ۳ به تاریخ محترم عبدالحبیب ځدران، معین اداری وزارت مالیه 

با محترم احمد رستم، متخصص ارشد مالی بانک جهانی مالقات  ۱۳۹۸۸

 .نمود

در این مالقات در رابطه به پیشرفت کار پروژۀ عصری سازی بانک  

های دولتی، قوانین بیمه و تصدی ها و دیگر مسایل مرتبط بحث صورت 

 .گرفت

ی بانک معین اداری وزارت مالیه ضمن تشکر و قدردانی از همکاری ها 

 .جهانی روی موارد فوق الذکر، خواهان حمایت و کمک های بیشتر ایشان در این راستا گردید
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معین اداری وزارت مالیه با مسئولین اتحادیه سرتاسری فابریکات ذوب آهن افغانستان 

مالقات نمود

با مسئولین اتحادیه سرتاسری فابریکات ذوب آهن  ۱۳۹۸۸سرطان  ۲ به تاریخ محترم عبدالحبیب ځدران، معین اداری وزارت مالیه 

 .افغانستان مالقات نمود

مالقات در رابطه به ایجاد طرزالعمل توزیع عادالنه داغمه جات به اساس فیصله شورای عالی اقتصادی، شناسایی مراجع که  در این 

 .دارای آهن آالت داغمه میباشد، مشکالت فراراه فابریکات ذوب آهن افغانستان و دیگر مسایل مرتبط بحث همه جانبه صورت گرفت

ستماع مشکالت، نظریات و پیشنهادات ایشان، وعده سپرد تا بادرنظرداشت قانون به مشکالت ایشان معین اداری وزارت مالیه بعد از ا 

 رسیدگی الزم خواهد گردید

رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه رئیس جدید التقرر گمرک و مستوفی بلخ را رسماً 

معرفی نمود

به والیات بلخ داشت  ۱۳۹۸سرطان سال  ۶  به تاریخ محترم احمد رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه طی سفر رسمی که 

با محترم محمد اسحاق رهگذر، والی بلخ مالقات نموده و با ایشان در رابطه به مسایل مهم اصالحی و انکشافی در گمرک و مستوفیت 

 .نمودندوالیت بلخ بحث و تبادل نظر 

همچنان رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه در جریان این سفر یکجا با والی والیت، محترم شمس هللا بلایر را بحیث رئیس گمرک بلخ 

 . و محترم احمد ضیا ضیا را به حیث مستوفی آن والیت رسماً معرفی نمودند

های رئیس گمرک و مستوفی اسبق آن والیت به رئیس وزارت مالیه ضمن تشکری از فعالیت ها و کارکرد   رئیس عمومی گمرکات

 گمرک و مستوفی جدید التقرر در تمام امور محوله آرزوی موفقیت نمود

مستوفیان جدید والیات کندهار، 

زابل و ارزگان معرفی گردیدند

به تداوم اصالحات، سپردن کار به اهل  

کار، لیاقت و شایستگی، محترم احسان هللا 

مستوفی والیت کندهار، نوری، بحیث 

محترم سید ناصر محجوب، بحیث مستوفی 

والیت زابل و محترم بریالی عصمتی، 

بحیث مستوفی والیت ارزگان پس از 

سپری نمودن پروسۀ رقابت آزاد و حکم 

ً با  مقام عالی ریاست جمهوری، رسما

حضورداشت مقامات بلند رتبۀ والیات، 

توسط محترم محمود قادری رئیس عمومی 

تیش داخلی وزارت مالیه و والیان و تف

مسوولین ارشد والیتی به کارمندان 

 .مستوفیت های آن والیات معرفی گردیدند

رئیس عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه  

ضمن تشکری از فعالیت ها و کارکرد 

های مستوفیان قبلی به مستوفیان جدید 

التقرر در تمام امور محوله آرزوی موفقیت 

 نمودند
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