
 

د مالیې وزارت سرپرست د اسیا بنسټیزې پانګونې بانک په 

بسیاینې څلورمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان د اقتصادي ځان 

ستراتېژي وړاندي کړه

 
د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د 

ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد 

همایون قیومي، د اسیا بنسټیزې پانګونې بانک په څلورمه 

کلنۍ ناسته کې د ګډون په موخه لوګزامبورګ ته سفر وکړ، د 

 ۱۳۹۸د نوموړي بانک څلورمه ناسته د دوو ورځو لپاره

( نېټې پوري په ۲۲ -۲۱د چنګاښ میاشتې له ) لمریزکال 

 لوګزامبورګ ښار کې ترسره شوه.

اروپا د نښلونې په شمول، د په دې ناستو کې به د اسیا او 

اقتصادي او ټولنیزو همکاریو په نښلونه چې د هیوادونو د 

ډېرې همغږۍ له الرې تحقق پیدا کوي، بحث او د نظرونو 

 تبادله وشي.

د مالیې وزارت سرپرست به په دې ناستو کې په افغانستان 

کې د عظیمې پانګونې د ظرفیت په هکله خبرې وکړي، همدا 

شان ټاکل شوې ده، چې نوموړی د اسیا بنسټیزې پانګونې 

بانک له رئیس ښاغلي جین لیقون، سره هم وګوري. ښاغلی 

به په دې لیدنه کې د سترو ملي پروژو د پلي کېدو په  قیومي،

تړاو د بحث کولو ترڅنګ، اقتصادي ځان بسیاینې ته د 

رسېدو په موخه د افغانستان د پانګونې بسته هم وړاندي او 

 روښانه کړي.

په دې سربېره ټاکل شوې ده، چې د مالیې وزارت سرپرست، 

تحقق د افغانستان حکومت د پانګونې بستې ته د 

لپاره د مالي همکاریو او پانګونې جذب په موخه د   ورکولو

یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ناستو په څنډو کې 

 وګوري.

د یادونې وړ ده، چې د اسیا بنسټیزې پانګونې بانک، سترې 

بنسټیزې پروژې لکه، لمریزه انرژي او د) افغانستان، 

ېل کرښه هم تاجیکستان، قرغیزستان، ایران او چین( ر

 تمویلوي.
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د مالیې وزارت سرپرست د اسیا بنسټیزې پانګونې بانک په څلورمه 

کلنۍ ناسته کې د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې ستراتېژي وړاندي 

کړه

 

هم افتتاح پروژه های برق رسانی در مناطق سرحدی والیت بدخشان 

مرز با تاجیکستان

 

 
د مالیې وزارت سرپرست: د ځان بسیاینې اقتصادي ستراتېژۍ او مالي 

پانګونې بستې له وړاندي کولو څخه زموږ موخه د اقتصادي پراختیا 

تضمین او د افغانستان پایداره وده ده

 

 
سرپرست وزارت مالیه با رئیس اجرائیوی پایپ الین گاز تاپی در مورد 

پیشرفت کار این پروژه بحث نمود
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افتتاح پروژه های برق رسانی در مناطق سرحدی 

 والیت بدخشان هم مرز با تاجیکستان

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

)درواز  مایمی دور افتاده طی سفری به ولسوالی ۱۳۹۸سرطان  ۱۶ به تاریخ در امور زیربناء 

تاجیکستان داشتند، چندین پروژه برق رسانی را در مناطق سرحدی والیت بدخشان هم مرز با  بدخشان باال(

 افتتاح نمود.

در این مراسم، محترم محمد گل خلمی، وزیر انرژی و آب، محترم امان هللا غالب، رئیس د افغانستان برشنا 

شرکت، محترم یما شمس، رئیس ادارۀ خط آهن وزارت ترانسپورت و شماری از رؤسا و کارمندان ادارات 

 دولتی اشتراک داشتند.

ظرفیت  در ولسوالی مایمی بدخشان افتتاح گردید که پایه ترانسفارمر ۱۹  ،پروژه های برق رسانی از جمله

خانه رسانیده  ۶۵۶کیلووات می باشد که انرژی برق را برای  ۱۰۵۰مجموعی ترانفسارمر های متذکره 

 گردند. از آن مستفید می تن ۵۶۰۰حدود   و

خانه  ۴۳۰ ا برایرنسی و مایمی )درواز باال( که زمینه برق رسانی  ولسوالی های اشکاشم، در کیلوولت ۵۵۰ به ظرفیت مجموعیپایه ترانسفارمر دیگر که بنام شغنان شش یاد می گردد،  ۹ همچنان

 دیگر مساعد می سازد، نصب می گردد.

 .ن پروژه ها توسط کشور آلمان و بنیاد آغا خان تمویل می گردددر اخیر قرار داد ساخت و نصب ترانسفارمرها متذکره میان د افغانستان برشنا شرکت و شرکت پامیر انرژی عقد گردید، که ای

 

د مالیې وزارت سرپرست: د ځان بسیاینې اقتصادي 

ستراتېژۍ او مالي پانګونې بستې له وړاندي کولو څخه 

زموږ موخه د اقتصادي پراختیا تضمین او د افغانستان 

 پایداره وده ده

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

پروفیسور محمد همایون قیومي، چې د اسیا بنسټیزې پانګونې بانک په څلورمه کلنۍ ناسته کې 

مه  ۲۲د چنګاښ میاشتې په لمریزکال ۱۳۹۸د د ګډون په موخه یې لوګزامبورګ ته سفر کړی، 

( له مرستیال، چې د دې بانک EIBدو ناستو په څنډه کې د اروپا د پانګونې بانک )نېټه یې د یا

 نورو چارواکو هم شتون درلود وکتل.

ښاغلي قیومي، په دې کتنه کې له هغوی سره د افغانستان په اړینو او بالقوه پروژو په ځانګړي 

ټلي اړیکو له اړخه په توګه هغه پروژې چې افغانستان د انرژۍ، کانونو، اوسپنې کرښې او ډیج

 ځان بسیا کوي، بحث او د نظرونو تبادله وکړه.

جمهور رئیس  جاللتمآب دا شان د مالیې وزارت سرپرست په دې کتنه کې په هغې بستې چې د

له لوري د جینوا په کنفرانس کې د افغانستان چټکې ځان بسیاینې پروګرام په تړاو پیشنهاد شوې 

میلیارده افغانیو پانګونې په بستې، راتلونکو  ۸.۷ رسېدو په موخه دوه، مالي ځان بسیاینې ته د 

پالنونو، د افغانستان او د اروپا پانګونې بانک ترمنځ په هوکړه لیکونو او د نوموړي بانک د 

 همکاریو په تړاو دوه اړخیزه بحث وکړ.

ېژۍ او د مالیې وزارت سرپرست په دې کتنه کې وویل، چې د اقتصادي ځان بسیاینې سترات

مالي پانګونې له بستې وړاندي کولو څخه زموږ موخه د افغانستان اقتصادي پراختیا او پایداره 

 ودې تضمین دی.

کې د اروپایي ټولنې ۲۸ هیوادونه  (EIB) د یادونې وړ ده، چې د اروپا پانګونې په بانک

غړیتوب لري، دغه بانک په یوه مهال یو بانک او هم مؤسسه ده، دغه بانک هغه پروژې چې اقتصادي ودې، کارموندنې، د بېخ بنسټو پیاوړتیا او استوګنې چاپېریال سره مرسته کوي تمویلوي او 

 نوموړی بانک د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو او نړۍ کې پانګونه کوي

 

سرپرست وزارت مالیه با رئیس اجرائیوی 

پایپ الین گاز تاپی در مورد پیشرفت کار این 

 بحث نمودپروژه 

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی 
با محمد مراد امانوف،  ۱۳۹۸سرطان  ۱۷ به تاریخ ریاست جمهوری در امور زیربناء 

رئیس اجرائیوی کمپنی پایپ الین گاز تاپی و محترم خوجه اوویزوف، سفیر ترکمنستان 
مقیم کابل مالقات نموده و در رابطه به عملی سازی موارد توافق شده پروژه تاپی میان 

پروژه متذکره  افغانستان و ترکمنستان، مسایل تخنیکی این پروژه و پیشرفت روند تطبیق
 .بحث و تبادل نظر نمودند

قابل تذکر است که طرح انتقال گاز طبیعی ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند 
کیلومتر آن  ۸۱۶کلیومتر می باشد که  ۱۸۱۴مسمی به تاپی است این پایپ الین مجموعا 

 . گذردهای هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار میاز والیت 

 

 



  3  
     

    

 

و مرکز ثقل سرپرست وزارت مالیه: افغانستان می تواند به حیث یک چهار راه اقتصادی 
 ترانزیت و اتصال آسیا مبدل گردد؛

 

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سپرست وزارت مالیه و 
مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء که به 
منظور اشتراک در چهارمین نشست ساالنۀ بانک سرمایه گذاری 

سرطان  ۲۲ به تاریخ آسیا عازم لوکزامبورگ گردیده است، 
اروپا از طریق  در سمیناری تحت عنوان " اتصال آسیا و ۱۳۹۸

همکاری" با حضور محترم پیر گرامگنا، وزیر مالیه 
لوکزامبورگ، محترم دنیل الکساندر، معاون بانک 

گذاری زیربنائی آسیا، محترم پروفیسور دانی کوا   سرمایه انکشاف
یو، رئیس پوهنتون پالیسی عامه لیکوان یو، محترمه دکتر زیتی 

للی اشتراک ورزیده و در اختر عزیز، عضو پانل مشاوره بین الم
رابطه به پروژه های مهم منطقوی، نقش محوری افغانستان در 
ترانزیت کاالها و انرژی های نفت و گاز آسیای میانه به آسیای 
جنوبی، استراتیژی خود کفائی اقتصادی افغانستان، بستۀ سرمایه 
گذاری مالی افغانستان جهت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و 

، اتصال افغانستان به سطح آسیا و از طریق آسیا به اروپا خودکفائی
 .صحبت همه جانبه نمود

سرپرست وزارت مالیه گفت که افغانستان موقعیت بسیار ممتازی  
را در میان کشور های آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه 
دارا است، که این موقیعت فرصت های زیادی را از نگاه کریدور 

جنوب و شرق آسیا جهت اتصال و ترانزیت ایجاد نموده شمال، 
است، که این کشور ظرفیت و جایگاه مبدل شده به چهار راه و 
 .مرکز ثقل ترانزیت و اتصال آسیا را دارد

محترم قیومی گفت کشورهای آسیای میانه بیشترین ذخایر انرژی  
را دارند اما نسبت عدم موجودیت زیرساخت های ترانزیتی نمی 

انند انرژی شانرا به آسیای جنوبی که بیشترین مصرف کننده تو
انرژی در جهان اند، انتقال دهند، همچنان ایشان گفتند که اگر باالی 
زیرساخت های حمل و نقل افغانستان سرمایه گذاری گردد، این 
کشور می تواند ارزان ترین و کم فاصله ترین نقطه وصل آسیای 

 .جنوبی با آسیای مرکز باشد

 

معین عواید و گمرکات 

طی سفر به والیت کندهار 

از بخش های محتلف 

گمرک سپین بولدک و 

فابریکات صنعتی این 

  والیت دیدار بعمل آورد
محترم عبدهللا رقیبی، معین عواید و 

 ۱۵ به تاریخ مالیه  گمرکات وزارت

در رأس هیئتی به والیت  ۱۳۹۸سرطان 

نموده، ضمن مالقات با والی  کندهار سفر

کندهار از بخش های مختلف گمرک سپین 

بولدک و فابریکات صنعتی این والیت دیدار 

 به عمل آورد.

موضوعات مختلف  طی دیدار محترم عبدهللا رقیبی، معین عواید و گمرکات و محترم حیات هللا حیات، والی کندهار، جانبین در رابطه به

ین والیت مانند بلند بردن عواید، جلوگیری از اتالف عواید، تسریع روند اصالحات در امور گمرکات و امور گمرکات و مستوفیت ا

 مستوفیت بحث و تبادل نظر نمودند.

همچنان معین عواید و گمرکات از بخش های مختلف گمرک سرحدی سپین بولدک دیدار بعمل آورده و به منظور بهبود هرچه بهتر امور 

 در نمودند.هدایات الزم را صا

طی دیدار با شماری از تاجران ملی، آقای رقیبی گفت که تالش خواهند کرد که سپین بولدک را به یک مرکز تجارتی بزرگ مبدل نمائید. 

معین عواید و گمرکات وزارت مالیه ضمن شنیدن مشکالت تجار ملی، از ایشان درخواست نمودند تا در راه تطبیق قانون، جمع آوری 

 ی حقیقی و ارایه تسهیالت با وزارت مالیه همکاری نمایندعواید گمرک

 . از دو فابریکه صنعتی در والیت کندهار دیدن به عمل آورد افزون بر آن، معین عواید و گمرکات

 

 

پاسخ وزارت مالیه در مورد عدم 

مداخله ارگان های بیرونی در وظایف 

اختصاصی وزارت مالیه و واحد های 

 مربوطۀ آن

اخیر مکتوب متحد المال وزارت مالیه که به تاریخ 
عنوانی ادارات مربوطه این وزارت  21/3/1398

مبنی بر جلوگیری از مداخالت ادارات بیرونی در 
این وزارت صادر گردیده وظایف اختصاصی 

است. که در رسانه های جمعی منتشر و در شبکه 
 های احتماعی دست بدست گردیده است.

از محتوای مکتوب طوری برداشت گردیده است 
که گویا وزارت مالیه جلو نظارت و تفتیش ادارات 
را می گیرد، در حالیکه رهبری وزارت مالیه با 

سه های کاری تعهد تمام به شفافیت و مؤثریت پرو
این وزارت، مسئولیت های وظیفوی خویشرا ایفا 

 می نماید.

پیام و محتوای مکتوب متذکره که به تعقیب 
 16/12/1394مؤرخ  4877مکتوب شماره 

وزارت مالیه و در تطابق کامل با مسئوده شماره 
کابینه جمهوری اسالمی  1/8/1393مؤرخ  3

با پالیسی  افغانستان می باشد، نه تنها اینکه مغایرت
کاری دولت نداشته بلکه باعث بهبود، شفافیت و 
مؤثریت اجراات ادرات گردیده است که 
دستآوردهای اخیر وزارت مالیه در قسمت تطبیق 
بودجۀ انکشافی و جمع آوری عواید ملی نمایانگر 

 این حقیقیت می باشد.

طی مدت حدود شش ماه سال روان مالی تا اکنون 
ی دولت به مصرف رسیده فیصد بودجۀ انکشاف 42

است این درحالی است که طی سال مالی گذشته 
 35سرطان  16مصرف بودجۀ انکشافی الی 

فیصد بوده است، همچنین از آغاز سال روان مالی 
تا اکنون مبلغ بیشتر از صد میلیارد افغانی عواید 
جمع آوری گریده است در حالی که سال قبل الی 

ی جمع آوری گردیده میلیارد افغان 87تاریخ فعلی 
 بود.

بناًء هدف وزارت مالیه از صدور مکتوب فوق 
الذکر عدم مداخله ارگان های بیرونی در امور و 
وظایف اختصاصی وزارت مالیه به خصوص در 
منابع عوایدی است که اجراء و انجام آن مطابق به 
قانون گمرکات، قانون مالیات برعایدات و سائر 

ایف و مسئولیت های اسناد تقنینی کشور از وظ
خاص وزارت مالیه می باشد. در سائر مواردی که 
شامل کنترول، نظارت، بررسی و تفتیش منابع 
عوایدی همچنان مبارزه علیه فساد می گردد، 
وزارت مالیه مطابق به قوانین نافذۀ کشور از آن 
حمایت کامل نموده و با ادارات مربوطه همکاری 

 می نماید. و همآهنگی همه جانبه نموده و

همچنان غرض از اصدار مکتوب متذکره 
جلوگیری غیرقانونی ادارات بیرونی در امور 
یومیه واحد های وزارت مالیه، جلوگیری از 
بروکراسی و مختل سازی فعالیت های عادی 
وزارت، تسریع روندهای کاری واحد های وزارت 

 مالیه و موضوعات مرتبط به آن می باشد.

فوق الذکر، در حالی وزارت با درنظرداشت نکات 
مالیه نظارت و تفتیش جدی از اجراات واحدهای 

را در صدر اولویت های  عایداتی این وزارت 
خویش قرار داده است، موارد تخلف و سوء 
استفاده کارمندان و مسئولین را با دقت تام تحت 
نظر داشته و در این زمینه با ادارت محترم امنیتی 

ای عدلی و قضائی دارای و کشفی و نیز ارگان ه
 روابط مستحکم و همآهنگی مؤثر می باشد.

عالوتا محتویات و درون مایۀ مکتوب با اصل 
دسترسی به اطالعات و آزادی گردش اطالعات 
هیچ نوع تماس و اصطحکاک پیدا نکرده و جریان 
آزادی اطالعات را نقض نمی کند، فقط بخاطر 

ائر تفکیک وظایف اختصاصی وزارت مالیه با س
ادارات ارسال گردیده است. وزارت مالیه متعهد به 
تطبیق جدی قانون دسترسی به اطالعات بوده و با 
تمام درخواست کننده گان معلومات همکاری همه 
جانبه را از وجایب قانونی و اولویت مهم خود می 

 داند.
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مالي کال په  ۱۳۹۸د مالیې وزارت ویاند: د 

لومړیو شپږو میاشتو کې ملي عواید له ټاکل 

  شوي هدف زیات راټول شوي دي

مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د مالیې وزارت  ۱۳۹۸د 
فعالیتونه او السته راوړنې د خبري کنفرانس له 

مه نېټه د  ۱۸د چنګاښ میاشتې په لمریزکال ۱۳۹۸د الرې
مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس 

رکز ښاغلي شمروزخان مسجدي د حکومت د رسنیو په م
کې له رسنیو سره شریکې کړې او د مالیې وزارت په 
ځانګړو دندو کې د نورو ادارو له مداخلو څخه د مخنیوي 

 په اړه وضاحت ورکړ.

د مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس د 
ملي عوایدو د راټولو په اړه وویل: د روان مالي کال په 

رونه ښیې چې نه لومړیو شپږو میاشتو کې زموږ راپو
یواځې دا چې د ملي عوایدو راټولیدل زموږ له پالنونو سره 
مطابقت لري بلکه له پالن څخه زیات راټول شوي دي، که 
د ملي عوایدو راټولول په همدې ډول روان وي د کال تر 
پایه موږ کولی شو له ټاکل شوي هدف څخه زیات ملي 

ه ملي بودیجه عواید را ټول کړو. د روان مالي کال لپاره پ
میلیارده افغانۍ هدف ټاکل شوی  ۱۸۸کې د عوایدو لپاره 

میلیارده افغانۍ  ۱۰۲دی چې موږ تر اوسه وکولی شول 
میلیارده افغانۍ  ۱۲راټولې کړو چې د تېر کال په پرتله 

  سلنه( زیاتوالی ښیې.۱۴)

ښاغلي مسجدي وویل، 
چې په لومړیو شپږو 
میاشتو کې د حکومت په 
کچه د پراختیایي بودیجې 

سلنه دی چې  ۴۱لګښت 
 ۵د تېر کال په پرتله 

سلنه زیاتوالی ښیې. 
نوموړي زیاته کړه چې 
د مالیې وزارت له پالن 
سره سم د مالي کال تر 
پایه ټاکل شوی د 
حکومت په کچه د 
 سلنې ته ورسیږي. ۵۹پراختیایې بودیجې لګښت 

ښاغلي مسجدي د ادارو د غیر قانوني مداخلو په تړاو د 
د یاد مکتوب له  مالیې وزارت د مکتوب په اړه وویل:

صادرولو څخه د مالیې وزارت موخه د دې وزارت په 
ځانګړو چارو په ځانګړې توګه په عوایدي سرچینو کې د 
نورو ادارو له مداخلې څخه 

و مخنیوی دی چې د ګمرکون
قانون، پر عایداتو د مالیاتو 
قانون او د هیواد نورو 
تقنیني سندونو سره سم د 
مالیې وزارت له دندو او 
مسؤلیتونو څخه شمیرل 
کیږي. په نورو برخو کې 
چې له عوایدي سرچینو 
څخه کنټرول، نظارت، 
بررسۍ او همداشان له فساد 
سره مبارزه ده مالیې 
وزارت د هیواد نافذه قوانینو 

ڼا کې ترې مالتړ کوي په ر
او له اړوندو ادارو سره هر 
اړخیزه همکاري او همغږي 

 کوي او کړې یې ده.

نوموړي زیانه کړه، چې د مالیې وزارت د مکتوب محتوا  
د اطالعاتو د ازادۍ جریان نه اغیزمن کوي. یواځې له 

روښانه   نورو ادارو سره د مالیې وزارت د ځانکړو دندو د

شوی دی. مالیې وزارت اطالعاتو ته د  کولو په موخه لیږل
السرسي قانون جدي پلي کیدو ته ژمن دی او له ټولو 
متقاضیانو سره هر اړخیزه همکاري له خپلو قانوني دندو او 

 لومړیتوبونو څخه شمیري.

ورځني معاش  ۱۵ دا راز ښاغلي مسجدي د کارکوونکو د
مالیې وزارت د متحدالمال  "اجراآ کولو په اړه وویل:

مکتوب له الرې ټولو دولتي ادارو ته خبر ورکړی، چې د 
خپلو مستحقو کارکوونکو د معاشونو راپور یاد وزارت ته 
وسپاري او هغه ادارې چې د تخصیص په برخه کې 
ستونزه لري، له خپلې تخصیص شوې بودېجې څخه دې 
اجرا کړي. مالیه وزارت به یې د کال په منځنۍ بررسۍ 

له مخې ادارو ته ور ولېږي. کې د ورکړل شوې وجوې 
دغه هوکړه د مالیې وزارت له لوري له ټولو ادارو سره تر 

 " سره شوې ده.

نوموړي زیاته کړه، مالیې وزارت د لومړي ځل لپاره 
 والیتونو د مستوفیتونو بستونه د ازادې سیالۍ له الرې ۲۲ د

اعالن کړ، چې بریالي کسان د ازموینې له تېرېدو وروسته 
 ورمعرفي شوي دي.دندو ته 

د کنفرانس په پای کې د خبریاالنو پوښتنو ته ځوابونه هم 

 .وویل شول

 

سردخانه های گمرک میدان هوائی بین 

 المللی حامد کرزی افتتاح گردید

سرطان  ۲۲ به تاریخ محترم احمد رشاد پوپل، رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه، 

در حالیکه معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، معاون اتاق تجارت و  ۱۳۹۸سال 

سرمایه گذاری و شماری از کارمندان ادارات زیربط اشتراک داشتند، سردخانه های 

ً افتتاح نمود  .گمرک میدان هوائی بین المللی حامد کرزی را رسما

همیت این سردخانه ها در حفظ و رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه در مورد ا

نگهداری اموال تجار ملی صحبت های همه جانبه نمود. وی افزود: رهبری وزارت 

  .مالیه همواره در تالش ایجاد فرصت ها و تسهیالت الزم برای تجار ملی میباشد

قابل تذکر است که این سردخانه ها برای حفظ و نگهداری میوه جات تازه و خشک و 

ع مختلف سبزیجات به همکاری ادارۀ انکشافی بین المللی ایاالت متحدۀ همچنان انوا

تن  30در دو واحد ساخته شده، که هر واحد آن ظرفیت نگهداری  )USAID (آمریکا

 .را دارا میباشد
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