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د مالیې وزارت سرپرست په دې لیدنه کې له هغوی سره د
ملګرو ملتونو د پایداره پراختیا په موخو ،له پایداره پراختیا
سره د افغانستان د اقتصادي پروګرامونو په همغږي کولو ،د
افغانستان د مالي سکټور په اصالحاتو ،له پایداره پراختیا
سره په همغږۍ د بودیجې په جوړونه ،د یوې ګډې کمېټې په
جوړېدو چې وکولی شي په افغانستان کې پایداره پراختیا
پیاوړي کړي ،د بڼوالۍ او کرنې په برخه کې په سترې
پانګونې او هغو پروګرامونو چې ځان بسیاینې ته د رسېدو
لپاره له افغانستان سره مرسته کوي ،په عوایدي سرچینو کې

د مالیې وزارت سرپرست وویل ،چې موږ د ملي بودیجې په
ترتیب کې لومړیتوب لرونکي پروګرامونه چې د هیواد له
اقتصادي ودې سره مرسته کوي او همداشان بېوزلۍ کموي
په پام کې نیسو .نوموړي زیاته کړه ،چې پایداره اقتصادي
وده په هیواد کې هغه وخت راتلی شي ،چې موږ په ټول
هیواد کې انرژۍ ته السرسي ولرو ،له همدې کبله د
افغانستان حکومت په دې الره کې زیاتې هڅې کوي څو د
افغانستان د برېښنا ټولې جزیرې په راتلونکو دوو کلونو کې
په یوه ملي واحده شبکې پوري وتړي.
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سرپرست وزارت مالیه در مورد بررسی وسط سال بودجۀ ملی سال مالی  ۱۳۹۸با
اعضای ولسی جرگه مالقات نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و

امکانات موجود در سند بودجۀ ملی شامل می گردد.

مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء به

عالوتا طی نشست جداگانه با محترم محمد عظیم محسنی ،رئیس

تاریخ  ۸اسد  ۱۳۹۸با اعضای ولسی جرگه در مورد بررسی

کمیسیون مالی و بودجوی ولسی جرگه ،جانبین در رابطه به

وسط سال بودجۀ ملی سال مالی  ۱۳۹۸مالقات نمود.

تطبیق اصالحات در سکتور مالی به کمک ولسی جرگه و تداوم

طی نشست با کمیسیون مالی و بودجوی ولسی جرگه جانبین تاکید

روند اصالحات ،شامل نمودن پروژه ها در سند بودجۀ ملی که

ورزیدند که برای داشتن یک بودجۀ ملی شفاف و مؤثر همکاری

به خود کفائی اقتصادی افغانستان کمک می کند ،نظارت قانونی

و همآهنکی الزم میان وزارت مالیه و ولسی جرگه وجود دارد و

ولسی جرگه از کارکردهای حکومت و دیگر مسایل مرتبط

باید این روند تداوم یابد.

بحث و تبادل نظر نمودند.

همچنان طی نشست جداگانه با اعضای ولسی جرگه ،سرپرست

رئیس کمیسیون مالی و بودجوی ولسی جرگه گفت که نظارت

وزارت مالیه به ایشان در رابطه به ایجاد تغییرات در بودجۀ

از کارکردهای حکومت یکی از صالحیت های قانونی ولسی

عادی و انکشافی در بررسی وسط سال معلومات ارائه نمود.

جرگه بوده و تاکید ورزید که ایشان در این راستا با حکومت

سرپرست وزارت مالیه به وکالی ولسی جرگه اطمینان داد که

همکاری همه جانبه می نمایند .

پیشنهادات و نظریات ایشان مطابق به قوانین نافذۀ کشور و

دستگیری  ۱۲۲۶گرام مواد
مخدر در میدان هوائی بین
المللی حامد کرزی

یکتن مسافر بنام صالح محمد رمضانی مسکونۀ
والیت هرات که میخواست  ۱۲۲۶۶گرام مواد
مخدر از نوع هیروئین را از میدان هوائی بین
المللی حامد کرزی به کشور هندوستان انتقال
دهد ،به تاریخ  ۱۲اسد  ۱۳۹۸توسط منسوبین
گمرک میدان هوائی بین المللی حامد کرزی
دستگیر گردید.
شخص مذکور مواد مخدر را بشکل ماهرانه در
بکس خویش جابجاد نموده بود ،که محموله
همرای وی بعد از تالشی توسط منسوبین گمرک
میدان هوائی بین المللی حامد کرزی شناسائی و
فرد متذکره دستگیر گردید .که قضیه جهت
تحقیقات بیشتر به ارگان های عدلی و قضائی
سپرده شد.

پروتوکول تبادلۀ اطالعات گمرکی میان
گمرکات افغانستان و جمهوری اسالمی
ایران به امضاء رسید

د مالیې وزارت سرپرست د ایران د
نیرو (انرژۍ) وزیر سره د اړوندو
اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې
وکړې
د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د
ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور
محمد همایون قیومي۱۳۹۸ ،لمریزکال د زمري میاشتې
په  ۸مه نېټه د ایران هیواد د نیرو (انرژۍ) له وزیر
ښاغلي رضا اردکانیان سره چې د یو لوړ پوړي پالوي
په مشرۍ کابل ته راغلی ،په ولسمشرۍ مانۍ کې
وکتل.
په دې کتنه کې چې د مالیې وزارت د عوایدو او
ګمرکونو معینیت سرپرست ښاغلي عبدالولید تمیم او د افغانستان لپاره د ایران سفیر ښاغلي محمد رضا بهرامي هم شتون درلود ،دواړو
لوریو د افغانستان او ایران تر منځ د اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو په ال زیاتوالي ،د دواړو هیوادونو تر منځ د انرژۍ په برخه کې په
همکاریو ،د افغانستان له الرې ایران ته د منځنۍ اسیا د برښنا په لیږدولو ،د افغانستان له الرې منځنۍ اسیا ته د ایران د ګازو او نفتو په
لیږدولو ،د دواړو هیوادونو لپاره د انرژۍ صادراتو څخه په اقتصادي فرصتونو ،جنس په جنس د سوداګریزو توکو په تبادلې ،د ګمرکي
اطالعاتو د تبادلې په ګډون په ګمرکي همکاریو ،د ریل پټلۍ په برخه کې په همکاریو ،پولو کې د بازارچو په تنظیمولو ،د کرنې په برخه
کې د ګډو ظرفیتونو په بررسۍ ،د ارین بانک د ستونزو په حل الرو ،د افغانستان او ایران تر منځ د اقتصادي او سوداګرۍ ګډې کمېټې د
جوړیدو لپاره په چمتو والي او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو بحث او د نظرونو تبادله وکړه. .
مالیې وزارت سرپرست د ایران انرژۍ وزیر ته ډاډ ورکړ چې د ارین بانک ستونزه به د افغانستان له مرکزي بانک سره تعقبوي او
اړوندو قوانینو ته په کتو سره به ورته رسیدنه وشي.
د ایران انرژۍ وزیر د مالیې وزارت سرپرست ته بلنه ورکړه چې د اړوندو اقتصادي موضوعاتو د تعقیب او د چابهار بندر څخه د لیدنې
په موخه په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي.

محترم احمد رشاد پوپل ،رئیس عمومی
گمرکات وزارت مالیه طی سفر رسمی که به
جمهوری اسالمی ایران داشت ،با رئیس عمومی
گمرکات ایران مالقات نموده و در رابطه به
مسایل مهم گمرک و ترانزیت ،بازارچه ها،
تبادل تجارب و همکاری های تخنیکی گمرکی،
 24ساعته شدن گمرکهای هم سرحد (اسالم
قلعه ،نیمروز و فراه) و دیگر مسایل مرتبط
بحث و تبادل نظر نمودند.

در اخیر پروتوکول ،تبادل معلومات گمرکی
میان روساء گمرک وزارت مالیه و ایران به
امضاء رسید .
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معین اداری وزارت مالیه از برخی ملکیت های
وزارت مالیه در ساحۀ مکروریان اول دیدار نمود
محترم عبدالحبیب ځدران ،معین اداری وزارت مالیه بخاطر تزئید تشکیل و کمبود مکان
معیاری برای ارائه خدمات برای شهروندان ،از برخی جایداد های وزارت مالیه در ساحۀ
مکروریان اول با حضور شماری از روساء و کارمندان وزارت مالیه ،دیدارنمود.
قرار است برخی ادارات وزارت مالیه پس از بازسازی و ترمیم ملکیت متذکره جهت ایجاد
تسهیالت و خدمات سریع برای مراجعین آنجا انتقال یابد.

جلسۀ هیئت مدیره شرکت بیمه ملی افغان دایر گردید
جلسۀ هیئت مدیره شرکت بیمه ملی افغان به تاریخ  ۹اسد سال  ۱۳۹۸۸به ریاست محترم عبدالحبیب ځدران،
معین اداری وزارت مالیه با اشتراک اعضای هیئت مدیره دایر گردید.
در این جلسه در رابطه به گزارش هیئت عامل شرکت بیمه ملی افغان ،تصویب بیالنس سال مالی  ۱۳۹۷شرکت
مذکره ،ارائه خدمات بهتر برای مراجعین و ایجاد تسهیالت بیشتر برایشان و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل
نظر صورت گرفته و تصامیم الزم اتخاذ گردید

سیستم خدمات الکترونیکی
مالیات به منظور ایجاد تسهیالت
به مالیه دهندگان افتتاح گردید
ریاست عمومی عواید وزارت مالیه سیستم خدمات
الکترونیکی مالیات را به تاریخ  ۹اسد  ۱۳۹۸به منظور
تسهیل پروسه ها در عرصه تصفیه مکلفیت های مالیاتی،
سطح اطاعت پذیری دواطلبانه و افزایش عواید ملی در هوتل
انترکانتیننتال افتتاح نمود.
در این مراسم محترم اسماعیل رحیمی ،معین پالیسی و مسلکی
وزارت اقتصاد ،محترمه آمنه احمدی ،رئیس عمومی عواید،
محترم خانجان الکوزی ،معاون اتاق تجارت و صنایع ،محترم
شیرباز کمین زاده ،رئیس اتاق صنایع و معادن ،محترمه منیژه
وافق ،رئیس اجرائیه اتاق تجارت زنان ،عبدالقدیر بهمن،
رئیس اتاق تجارت بین المللی ،نمایندۀ اتحادیۀ ملی پیشه وران،
محترم انجینیر جان محمد ،رئیس ادارۀ سوابق و شماری از
مالیه دهنده گان اشتراک داشتند.
محترمه آمنه احمدی ،رئیس عمومی عواید وزارت مالیه ضمن
خوش آمدید به اشتراک کننده گان ،ایجاد سیستم خدمات
الکترونیکی مالیاتی را یکی از دستاوردهای بزرگ نامیده
گفت که افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی مالیات باعث تغییر
کلی در ادارات مالیاتی وزارت مالیه می گردد .وی از نماینده
گان سکتور خصوصی به خصوص مالیه دهنده گان
درخواست نمود تا با وزارت مالیه در این راستا همکاری
جدی نمایند.
محترم اسماعیل رحیمی ،معین وزارت اقتصاد گفت که این
ابتکار وزارت مالیه به منظور تطبیق اصالحات ،بهبود
وضعیت سکتور خصوصی ،تصفیه مالیاتی ،جلوگیری از
جرایم مالیاتی ،اظهار نامه های سکتورخصوصی ایجاد گردیده
و میتواند بطور بیست چهار ساعته خدمات الکترونیکی
مالیاتی را انجام دهد.
نماینده گان اتاق های متذکره و سکتور خصوصی ضمن تشکری از این ابتکار ریاست عمومی عواید وزارت مالیه ،افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی مالیات را یک قدم نیک در عرصه ایجاد
تسهیالت خدمات بهتر برای مالیه ده و سکتور خصوصی دانسته و افزودند که وزارت مالیه با سکتور خصوصی روابط نزدیکی دارد .ایشان اضافه نمودند که افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی
باعث شفافیت و تقویت نظام مالیاتی خواهد گردید.
قابل تذکر است که اظهار نامه های آنالین در جلسۀ مؤرخ  ۱۸سرطان سال جاری مورد تصویب کابینه افغانستان قرار گرفت که باعث کاهش پروسه تصفیه مالیاتی ،جلوگیری از ازدحام مراجعین،
خانه پری آنالین اظهارنامه ها ،سنجیش دقیق مالیات ،جلوگیری از فساد و ضیاع وقت مالیه دهنده گان می گردد .
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د  ۱۳۹۹مالي کال په ملي بودیجه کې د
ننګرهار د خلکو اړتیاوو شاملو په موخه له
دوی سره د حکومت مشورتي غونډه جوړه شوه
د  ۱۳۹۹مالي کال په ملي بودیجه کې د ننګرهار د خلکو اړتیاوو شاملو په موخه له دوی
سره د حکومت مشورتي غونډه تېره ورځ د زمري میاشتې په  ۶مه نېټه په یاد والیت کې
جوړه شوه.
په دې غونډه کې د مالیې وزارت په استازي ښاغلي نورهللا نیازي ،د ننګرهار والیت مقام
مالي او اداري مرستیال ښاغلي تمیم عارف مومند ،د ننګرهار مستوفي ښاغلي ګل افضل
نادري ،د یا د والیت ولسواالنو ،د والیتي شورا استازو ،د مالیې وزارت د بودیجې
جوړونې یو شمېر تخنیکي استازو او د ننګرهار والیت یو شمېر اوسیدونکو ګډون کړې
وو ،د دې غونډې اصلي موخه د روڼتیا او حساب ورکولو لپاره د سیمه اییزې حکومتولۍ
پیاوړتیا ،متوازنې پراختیا ته رسېدل ،د خدمتونو په وړاندې کولو کې ښه والی ،ښې
حکومتولۍ ته په رسیدو او په ټول هیواد کې په اغیزمنه او متوازنه توګه د مالي سرچینو
ځانګړي کول دي.
د ننګرهار والیت مقام مالي او اداري مرستیال ښاغلي تمیم عارف مومند د مالیې وزارت رهبرۍ نه د دې غونډې له جوړیدو څخه د مننې تر څنګ وویل" :د دې غونډې موخه د ملي بودیجې په سند
کې د ننګرهار والیت اړتیاوې ،پراختیایې او لومړیتوب لرونکو
پروژو په نظر کې نیول دي ،هیله ده د خلکو اړتیاوو سره سم ټول
ګټې پروژې په نظر کې ونیول شي".
د مالیې وزارت استازي ښاغلي نورهللا نیازي له ګډونوالو څخه د
مننې تر څنګ وویل" :د مالیې وزارت رهبرۍ په ملي بودیجه کې د
روڼتیا او اغیزمنتیا د زیاتیدو لپاره د والیتي بودیجې جوړونې پروسه
پیل کړې .موږ غواړو چې له حکومت سره د خلکو په فعاله ګډون
سره د راتلوونکې کال ملي بودیجه شته واقعیتونو ،اساسې اړتیاو او د
خلکو لومړیتوبونو ته په کتو سره ترتیب کړو".
همدا شان په دې غونډه کې ګډونوالو ته د مالیې وزارت تخنیکي
کارکوونکو ټولیز او هر اړخیز پریزینټېشن وړاندي کړ او د یادې
ناستې په څنډو کې څو کاري ډلې جوړې او په اړوندو پنلونو کې یې
ګډون وکړ .
د یادونې وړده ،چې د دې پالیسي اساسي موخه د سېمه ایزو ادارو د
پیاوړتیا او د بودیجې جوړولو او د ملي پالنونو جوړولو په برخه کې
د دوی ور ګډولو له الرې د مالي سیستم مرکزیت کمول دي ،چې دا
کړنه د بودیجې جوړولو په پروسه کې د خلکو ګډون ته الره
هواروي او په پای کې سېمه ایزو واقعي لومړیتوبونو په ټاکلو ،د
پالن جوړولو په سیستم او د بودیجې په اجراء باندې مثبته اغیزه
لري .دغه عوامل په سېمه ایزه کچه د غوره خدمتونو د وړاندې
کولو په برخه کې ښه رول لوبولی شي.

رئیس عمومی گمرکات وزارت
مالیه از بازارچه های مرزی
مشترک میان افغانستان و ایران
و گمرک والیت فراه
(ابونصرفراهی) دیدار نمود
محترم احمد رشاد پوپل ،رئیس عمومی
گمرکات وزارت مالیه بتاریخ  ۱۰اسد سال
 ۱۳۹۸۸بعد از دیدار از بندر چابهار و
امضاء پروتوکول تبادل معلومات گمرکی در
تهران ،همراه با مسؤلین جمهوری اسالمی
ایران به والیات خراسان جنوبی و خراسان
رضوی سفر نموده و با والیان محترم این دو
نمودند.
مالقات
سرحدی
والیت
در این مالقات ها در رابطه به جلوگیری از قاچاق ،مسدودیت بازارچه ها و ایجاد گمرک چهارم سرحدی میان جمهوری اسالمی افغانستان و ایران بحث صورت گفته و موافقه بعمل آمد.
همچنان رئیس عمومی گمرکات از گمرک والیت فراه (ابونصرفراهی  /میل  ) ۷۸۸دیدار نمود ،در آنجا ضمن بررسی تآسیسات و امکانات گمرک متذکره با منسوبین گمرک ،تاجران و مردم محل
در مورد جلوگیری از قاچاق ،اضافه وزن و فرار عواید صحبت نموده و تعهد ایشان را روی موارد ذکر شده بدست آورد.
در اخیر رئیس عمومی گمرکات در حالیکه معاون والیت خراسان جنوبی نیز ایشان را همراهی مینمود ،از بازارچه های مرزی ماهیرود (میل  ،)۷۸گلورده در میان (میل  ،)۷۳یزدان (کالته
نظر) و از ساحۀ ویژۀ میل ۷۸دیدار نمود

