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وظایف و ماموریت ریاست ارتباط و آگاهی عامه؛ 

ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه واحد انعکاس دهندۀ دیدگاه های وزارت مالیه است که در چارچوب 
ستان اهداف، دیدگاه، برنامه ها و پالیسی های اقتصادی و قوانین و مقررات نافذۀ کشور و در جهت منافع ملی افغان

 .مالی وزارت مالیه را به مردم افغانستان منعکس مینماید

وظایف عمدۀ ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه اطالع رسانی به مردم از آخرین تحوالت اقتصادی و مالی، 
اطالعات و معلومات در مورد رویداد های اقتصادی،  انعکاس دیدگاه رهبری وزارت مالیه، اعالم مواضع، نشر

تؤمین روابط حسنه و مإثر با مطبوعات داخلی و بین المللی و ارائه گزارش جامع و مإثق از کارکردها و فعالیت 
های وزارت مالیه می باشد که از طریق فراورده های ژورنالیستیک مانند نشر اخبار، گزارش های اقتصادی، شبکه 

اعی منجمله فیسبوک، توئیتر و یوتیوب، تهیه ویدیو کلیپ های خبری، نشر بیلبورد ها و اشتراک فعال در های اجتم
 .برنامه های خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی به مردم منعکس می گردد

) کشورریاست ارتباط و آگاهی عامه میکوشد با حضور مإثر و فعالیت های مسلکی رسانه ای به زبان های ملی 
همچنان زبان انگلیسی با استفاده از تکنالوژی معاصر و نیز میدیا های مختلف منجمله رسانه های ( پشتو و دری

چاپی، تهیه ویدیو کلیپ ها، نشر مستندات از کارکردها و دستآوردهای وزارت مالیه، سفر های والیتی، نشر کتب از 
پوهنتون های مختلف دولتی و خصوصی رسالت خویشرا در فعالیت های این وزارت، ارائه سمینار های علمی در 

 .قبال منافع ملی کشور و اهداف و دیدگاه وزارت مالیه به انجام برساند

ساعته اخبار، اطالعات و معلومات را در مورد رویداد  ۲۴ویب سایت و شبکه های اجتماعی وزارت مالیه بطور 
. اندهای خبری و تحوالت مالی و اقتصادی به نشر می رس

ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه بادرنظرداشت مقتضیات زمان و حضور مإثر رسانه ای به منظور انجام 
. بهتر رسالت خویش وظایف ذیل را انجام داده است

. قرار ذیل می باشد در طی شش ماه نخست سال روان عمده ترین فعالیت های ریاست ارتباط و آگاهی عامه

 ات مربوط وزارت مالیه؛مرکزی ساختن نشر

قبالً نشرات وزارت مالیه فعالیت های بسیار نامنظمی داشت زیرا اطالعات، معلومات، احصائیه و ارقام از طریق 
آدرس های گوناگون و اشخاص مختلف وزارت مالیه انعکاس داده میشد که باعث تناقض گوئی در احصائیه و ارقام، 

و سردرگمی مخاطبان به علت نشر گزارش های مختلف و متناقض از یک پراگنده گی در نشر اطالعات و اخبار 
عالی ریاست جمهوری و به اساس حکم مقام  ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه. موضوع واحد می گردید

مورخ کابینه تمام ویب سایت های فرعی و صفحات اجتماعی این وزارت را مسدود  ۴مصوبه شماره  ۸-۳ماده 
انجام مصاحبه با تلویزیون ها، تهیه ویدیو کلیپ های خبری، تمام نشرات این وزارت را مرکزی نموده و  نموده و

و  نشر اعالنات و بیلبورد ها در همآهنگی قبلی با ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ  وزارت مالیه صورت گرفته
 .ع گردیداز این حیث مرفومشکالت عدیده ای که قبال رسانه ها با آن مواجه بودند 
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؛ ویب سایت وزارت مالیه تطبیق فارمت جدید برای

طرح جدیدی را برای فارمت نو ویب سایت ها ارائه نموده و به اساس آن آگاهی عامه وزارت مالیه ریاست ارتباط و 
.  تمام اطالعات، معلومات، گزارشات، اخبار، اسناد مهم و سائر ژانرهای مرتبط را جابجا نمود

 ۲۴یت باعث افزایش مإثریت در امر اطالع رسانی گردیده و مخاطبان می توانند که بطور طرح جدید ویب سا
فارمت قبلی ویب .  ساعته ویب سایت وزارت مالیه را از طریق کمپیوتر و حتی موبایل های هوشمند بازدید نمایند

ایی موثر اطالعات و سایت دارای یک سری مشکالت از قبیل مشخص نبودن مینو های قابل استفاده و عدم جابج
آگاهی عامه کوشیده است تا ضمن رعایت ساده گی مینوهای به اساس طرح جدید ریاست ارتباط و . اخبار بود

که این مسئله . مربوطه، اطالعات، اخبار و معلومات را تا حد ممکن به صورت درست و قابل بازیابی جابجا نماید
رع وقت و بدون مشکالت معلومات مورد نیاز شانرا در اسرع وقت باعث میگردد تا مخاطبان محترم بتوانند در اس

. بدست بیاورند

همچنان در طرح جدید ویب سایت، تمام صفحات و شبکه های اجتماعی وزارت مالیه لینک داده شده است تا 
.  شناسائی و تشخیص نمایندمخاطبان بتوانند صفحات اصلی وزارت مالیه را از صفحات جعلی 

 

 
 



 

 د

 
Islamic Republic of Afghanistan 

Ministry of Finance 
Public Relation Directorate 

________________________________________________________________________________________________ 

 :ریاست اطالعات و آگاهی عامه وزارت مالیه

سخنگوی وزارت مالیه  و س ارتباطات عامهرئی اجمل حمید عبدالرحیمسی

  www.mof.gov.af: ویب سایت mediaoffice.mof@gmail.com: ایمیل 0704999959,0202103620 :شماره تماس

  www.facebook.com/ministry of finance :فیسبوک

 

 د افغانستان اسالمي جمهىریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهىری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 
 ار و گزارش ها؛نشر اخب

ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه همه روزه، دیدگاه ها،  فعالیت ها، کارکرد ها و اعالم مواضع وزارت مالیه را به 
این ریاست از وقایع و رویداد های اقتصادی، کارکرد ها و دستآوردهای وزارت مالیه . رسانه ها و مردم انعکاس می دهد

که روزانه بطور . همچنان زبان انگلیسی تهیه می نماید( بشکل ساده و عام فهم) ملی پشتو و دری  اخبار را به زبان های
. اوسط میان سه الی پنج خبر  از بخش های مختلف وزارت مالیه ترتیب می گردد

اپدیت نگهداشتن رسانه های اجتماعی؛ 

شر معلومات بشمار می رود، در عصر حاضر رسانه های شبکه های اجتماعی بهترین وسیله برای انتقال پیام، دیدگاه ها، و ن
و کم هزینه ترین ابزار نشر  یاجتماعی بیشترین مخاطبان را بخود جذب نموده و یکی از تاثیرگذار ترین وسیلۀ ارتباط

ده ریاست ارتباط و اگاهی عامۀ وزارت مالیه طی سال های گذشته از این وسیلۀ ارتباطی استفا. اطالعات محسوب می شود
 .اعظمی نموده و همیشه اخبار، گزارش ها و اطالعات مربوط وزارت مالیه را با مردم و رسانه ها به اشتراک می گذارد

 تهیۀ و نشر مستندها، ویدیو کلیپ ها و بیلبورد ها؛
ای تصویری، در بخش کمپاین مالیاتی که شامل کلیپ ه( GIZ)ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه یک تفاهمنامۀ را با 

نصب بیلبورد ها در چهار زون کشور، بروشورها و فالیر ها می باشد امضاء نمود، که این تفاهمنامه در بخش های تهیه نشر 
در ( ساده و عام فهم) عدد بیلبورد کمپاین مالیاتی به زبان های ملی ۳۸کلییپ های ویدیوئی  از طریق تلویزیون آریانا و نصب 

در این بیلبود ها دستآوردها و کارکردهای وزارت مالیه، تشویق مالیه . ات، ننگرهار، کندهار و کندز بودوالیات کابل، بلخ، هر
دهنده گان برای پرداخت مالیات شان به اسراع وقت، اهمیت مالیات، نقش مالیات در عواید ملی، زیربناء ها، صحت، آموزش 

. و سکتور امنیت و دیگر  موضوعات مهم منعکس گردیده بود

؛ نشر کتاب تعهدات و دستآوردها
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این . ریاست ارتباط و آگاهی عامه دستآوردهای دو سالۀ وزارت مالیه را از طریق کتاب تعهدات و دستآوردها به نشر رسانید
کتاب از اولین بیانیۀ وزیر مالیه در پارلمان کشور آغاز گردیده و حاوی اطالعاتی مانند انعکاس مالقات های وزیر مالیه با 

قامات مختلف دولتی شامل وزراء کابینه، وکالی پارلمان، والیان، سفراء کشور های مختلف، سفر های مختلف وزیر مالیه و م
. اشتراک أیشان در نشست های بزرگ بین المللی، امضاء تفاهمنامه ها و دیگر بخش های مهم است

مالیه و استماع مشکالت مردم؛  سفر به والیت مختلف کشور به منظور انعکاس دستاوردهای عمدۀ وزارت
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه به منظور انعکاس دستآوردهای عمدۀ وزارت مالیه و استماع مشکالت مردم از 

نزدیک، به والیات ننگرهار، هرات، نیمروز و کندهار سفر نموده، ضمن بازدید از مستوفیت و گمرکات والیت های متذکره،  

نیار های مختلف و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی که در آن والیان محترم والیات، رإسا، کارمندان، نماینده گان طی ارائه سم
تجار ملی، رسانه های محترم، جامعه مدنی، رسانه ها و مردم عام نیز اشتراک داشتند،  دستآوردهای وزارت مالیه را در طی 

داده و نظریات، پیشنهادات و مشکالت شانرا از نزدیک استماع و به سال های گذشته به أیشان تشریح، توضیح و انعکاس 
. رهبری وزارت مالیه گزارش داده است

این سفر ها باعث اطالع رسانی مإثق و سریع به مردم، نهاد های مدنی، مردم و سکتور خصوصی گردیده و  همچنان 
از نزدیک استماع و گزارش آن به رهبری وزارت مشکالت تجار ملی، رسانه های، جامعه مدنی، کارمندان و مردم عام  

. مالیه ارائه گردید

زون والیت شماره 

مشرقی ننگرهار  1
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غرب هرات  2

جنوب کندهار  3

جنوب نیمروز  4

ارائه سمنیارهای علمی در پوهنتون های مختلف دولتی و خصوصی؛  

در کنار سفرهای والیتی،  این ریاست به منظور آگاهی دهی در مورد کارکردها و فعالیت های سه سال اخیر وزارت مالیه 
سمینار های علمی را در نهاد های اکادمیک و پوهنتون های خصوصی افغان، یومف سویس برای افغانستان و مشعل برگزار 

ل جامع و دقیق از شرایط اقتصادی کشور ارائه، تؤثیر کمک های جامعه نموده که طی آن به نهاد های اکادمیک کشور تحلی
جهانی به افغانستان، دستآوردهای سه سال اخیر وزارت و پالن های آینده این وزارت مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و می 

میان وزارت مالیه و نهاد های این طرح ضمن آنکه ارتباط دو جانبه را . که این سمینار های طبق معمول ادامه دارد. گیرد
اکادمیک برقرار نموده است، به محصلین و استادان و کارشناسان امور اقتصادی در مورد فعالیت ها و کارکردهای وزارت 

. ترسیم نموده استمالیه معلومات مإثق ارائه کرده و دورنمای کلی وزارت مالیه را به آنها 

 

 

 ت رهبری؛به أساس هدای مصاحبه کنندهترتیب تیم 
قبالً از آدرس های مختلف وزارت مالیه مصاحبه صورت می گرفت، که باعث تناقض گوئی در احصائیه و ارقام، پراگنده گی 

در نشر اطالعات معلومات، سردرگمی مخاطبان می گردید، این مسئله جایگاه وزارت مالیه در اذهان عامه مخدوش نموده و 
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ . بخاطر عدم شفافیت در امر اطالع رسانی می گردید باعث از بین رفتن وجهه وزارت مالیه
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نفر را ترتیب نموده که این تیم  ۱۶وزارت مالیه برای رفع این معضل در همآهنگی با رهبری وزارت مالیه تیمی متشکل از 
و بین المللی اشتراک نموده و به  نظر به سوژه و موضوعاتیکه مربوط ریاست شان میگردد،  در رسانه های خصوصی داخلی

مردم و رسانه ها در مورد دستآوردها، کارکردها و فعالیت های ادارات مربوطۀ شان معلومات و اطالعات همه جانبه ارائه 
 .می نمایند

همچنان بادرنظرداشت اینکه فعالیت های وزارت مالیه کامالً تخصصی و مسلکی است، ریاست ارتباط و آگاهی عامه به 
نظور آگاهی دهی هرچه بیشتر به رسانه ها و مردم، تیم سخنگویان را به اساس هدایات و همآهنگی وزارت مالیه ترتیب م

. نمود
 دایر نمودن کنفرانس های مطبوعاتی؛

ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه کنفرانس های مطبوعاتی رهبری وزارت مالیه را به مردم افغانستان از طریق 
همچنان محتویات کنفرانس های مطبوعاتی، ضمن نشر از طریق ویب  . های ملی و بین المللی انعکاس داده است رسانه

سایت، شبکه های اجتماعی منجمله فیسبوک، توئیتر و یوتیوب، به رسانه های مختلف دولتی، خصوصی و بین المللی غرض 
. نشر ارسال می گردد

 تهیه پکیج های معلوماتی؛
یج های معلوماتی را همیشه از کنفرانس های مطبوعاتی رهبری وزارت مالیه به زبان های ملی پشتو و دری به این ریاست پک

شکل ساده و عام فهم تهیه نموده و به دسترس مطبوعات قرار می دهد تا موضوعات تخصصی و مصطلحات مسلکی و 

. نعکاس داده شودتخنیکی مورد نظر به وجه احسن از طریق گزارش های خبر شان به مردم ا
پکیج های تهیه شده حاوی نکات مهم در مورد برنامه ها، اهداف، کارکردها و بیان دیدگاه های وزارت مالیه می باشد که از 

 .طریق آن رسانه ها افکار و دیدگاه وزارت مالیه را به سهولت دریافته و به مردم اطالع رسانی مینمایند
 سالۀ وزارت مالیه؛ترتیب فلم مستند از دستآوردهای سه 

ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه بخاطر انعکاس دستآوردهای سه سالۀ وزارت مالیه به مردم فلم مستندی را تهیه 
که مستند مذکور حاوی دستآوردهای عمدۀ وزارت . نموده و آنرا از طریق تلویزیون های طلوع نیوز و شمشاد به نشر رسید

یش بی سابقۀ عواید ملی، اصالحات و مبارزه با فساد اداری، ترتیب بودجۀ ملی به أساس، امکانات، مالیه در عرصه های افزا
توازن و اولویت ها، محقق ساختن ساختار اداری الکترونیک و تسریع پروسه های اداری، گماشتن افراد شایسته، صادق و 

تور خصوصی، مشارکت عامه و خصوصی، متعهد در رأس ادارت کلیدی، تؤثیرات شورای عالی اقتصادی باالی سک
دستاوردهای برنامه سی بی آر ، روند کاری ادارۀ آسان خدمت، کمیسیون های مشترک اقتصادی و تجارتی با کشور های 

بروکسل و )منطقه، بدست آوردن عضویت در سازمان های منطقه ای و برگزاری کنفرانس های منطقه ای و بین المللی
. مدۀ دیگر می باشدوسایر موارد ع(  وارسا
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اشتراک در برنامه های میز مدور تلویزیون ها؛ 
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اشتراک در برنامه های مختلف، تلویزیون های ملی و جهانی زمینه های بحث، دیالوگ، ارائه نظریات و مناظره را فراهم 
به مردم از طریق اشتراک در  مینماید، رئیس ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه دیدگاه ها، اهداف و دستآوردهای حکومت را

. مصاحبه ها و میز های مدور تشریح و توضیح مینمایند
همآهنگی با مطبوعات؛ 

ریاست ارتباط و آگاهی عامه به منظور پوشش وسیع رویداد های خبری و کنفرانس های مطبوعاتی وزیر مالیه پیرامون 
. یدموضوعات مهم مالی و اقتصادی با رسانه های ملی همآهنگی مینما

  مدیریت و تنظیم امور مطبوعاتی؛

  همآهنگی و همکاری با مطبوعات ملی و بین المللی؛

 أیجاد همآهنگی با رسانه ها؛ 

بدست آوردن کلید طالئی در بخش اطالع رسانی؛ 
طی سال های گذشته فعالیت های و کارکردهای وزارت مالیه مطابق به قانون حق دسترسی به اطالعات بشکل مإثق و سریع 

روابط حسنه را با رسانه های داخلی و خارجی   این وزارت همچنان. یافته استه رسانه های و مردم افغانستان انعکاس ب
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تؤمین نموده که در نتیجۀ فعالیت های مإثر، همه جانبه و مإثق وزارت مالیه در امور اطالع رسانی ، این وزارت توانست که 
ت از طریق ویب سایت و رسانه های اجتماعی،  بعد از ارزیابی چندین ماهه در اطالع رسانی به هموطنان و نشر اطالعا

کمیسیون حق دسترسی به اطالعات در میان ادارات دولتی مقام اول را کسب نموده و کلید طالئی اطالع رسانی را بدست 
. بیارود

بدست آوردن مدال غازی میر مسجدی خان؛ 

عامه و سخنگوی وزارت مالیه به مناسب روز جهانی آزادی مطبوعات در  محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس روابط
نتیجۀکار صادقانه و متداوم، با اعطای مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان از طرف جاللتمآب محمد اشرف غنی، رئیس 

ب با رسانه های داخلی و مدال متذکره به موصوف خاطر تؤمین ارتباط خو. جمهور اسالمی افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت
خارجی، شریک نمودن اطالعات مربوط وزارت مالیه به زمان معین، برخورد مناسب با رسانه ها و آگاهی دهی به مردم از 

. فعالیت ها و کارکردهای این وزارت با استفاده از شیوه های گوناگون تفویض گردید

 

 

؛  ۱۳۹۶بدست آوردن لقب سخنگوی برتر سال 



 

 د

 
Islamic Republic of Afghanistan 

Ministry of Finance 
Public Relation Directorate 

________________________________________________________________________________________________ 

 :ریاست اطالعات و آگاهی عامه وزارت مالیه

سخنگوی وزارت مالیه  و س ارتباطات عامهرئی اجمل حمید عبدالرحیمسی

  www.mof.gov.af: ویب سایت mediaoffice.mof@gmail.com: ایمیل 0704999959,0202103620 :شماره تماس

  www.facebook.com/ministry of finance :فیسبوک

 

 د افغانستان اسالمي جمهىریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهىری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

طی  ۱۳۹۶جدی سال  ۲۸رم اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه مإرخ همچنان محت
کنفرانس ملی جوانان که در مرکز رسانه های حکومت دایر گردیده بود، از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ و نهاد های 

بخاطر اطالع رسانی، جامع،  ۱۳۹۶تر سال که لقب سخنگوی بر.مختلف جامعه مدنی لقب سخنگوی برتر سال را بدست آورد
. مإثق و به موقع و همچنان فعالیت های مإثر رسانه ای محترم عبدالرحیمزی به وی تفویض گردید

 


