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 متن سخنرانی شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ جمهوری اسالمی افغانستان  

 1397حضـور اعـضای محترم مـشرانو جرگه در مورد مسودۀ بودجۀ ملی  
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رسوله الکریمنحمده و نصلی علی 

د مشرانو جرګې جناب رئیس صاحب، معاون صاحبانو، د کمیسیونونو رئیسانو، د اداري هیئت 

 اعضاؤو او ټولو معززو سناتورانو؛
 

 اسالم علیکم و رحمت هللا و برکاته!

مالي کال  ۱۳۹۷ د أساس( مادې پر ۹۸د خوشالۍ او افتخار ځای دی چې د اساسي قانون د آته نویمې )

 د مشرانو جرګې محترمو سناتور صاحبانو ته وړاندې کوم.بودجه  ملي
 

د ښې  ېچ يیږک ته وړاندې  مالي کال بودجه په داسې حال کې مشرانو جرګې  مجلس ۱۳۹۷د  

، انکشافي او اقتصادي برخو کې د یو شمیر الس ته راوړنو شاهدان یو چې وروسته به یې ۍحکومتول

 ستاسو حضور ته وړاندې کړم.

 

او حساب  شفافیت ېد افغانستان حکومت د عامه مالي چارو په برخه کڅرنګه چې تاسو ته معلومه ده، 

 مهموله هغو  وی تیرید ملي منابعو مد توبید افغانستان د خلکو په استاز ، نوورکونې ته ژمن دی

 دیشوي عوا ولټد حکومت لخوا را .يتوګه ورته پاملرنه لر يت په جدحکوم ېچ ید خهڅ تونویمسؤل

حکومت  ېدي چ ېنیسرچ مربوطید افغانستان د خلکو  ولټ ېلخوا مالي مرست کانویشر والوړیاو د ن

د دغه منابعو د  ږمون وڅتر ويګسره  ول ۍپه پوره امانت دار هګپه تو ېدند ېاو درن ۍنړد لم دیبا یې

د افغانستان خلکو ته تر  ېشي چ ولګول ېپه هغو برخو ک او وړترالسه ک ډاډپه هکله  سرمایه ګذاری

 رسوي.   هګټ رهډی ولوټ

 

روی دست  یمل بودجه هیارا و بیترت در را مالحظه قابل اصالحات حکومت 1397 یمال سال در ملحوظ نیهم به

را در مورد تخصیص منابع در سکتورهای مختلف و عواید  و بهتر معلومات بیشتر 1397 یاست. بودجه ملگرفته 
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 یبودجه مل کیحکومت نه تنها  داخلی و خارجی، بصورت تفصیلی در مطابقت با معیار های بین المللی ارایه مینماید.

 ماتیو تقس فیوظا ،یافتصاد یکود ها فیبه تصنرا  یو انکشاف یعالوه بر آن بودجه عاد بلکهنموده  هیواحد را ارا

گردیده  هیارانیز  ها و پروژه ها برنامه ت،یشرح مفصل بودجه به اساس وزارت، وال در ضمن .مینماید شکشیپ یتیوال

 .است

 انیم چارچوب یمعرف با بناً دارد نگر ندهیآ یبودجو دگاهید کی به ازین یساز ملت مسئله که ردیپذ یم نیهمچن دولت

 امور ندهیآ از جامع ریتصو واقع در که ارایه گردیده است گرید سال سه و 1397 یمال سال بودجه ،مصارف مدت

 .انعکاس میدهد را کشور یمال

 سال اطالعات حکومت. است نظر مد زین شود بودجه اعتبار و تیشفاف شیافزا باعث که بودجه در یگرید اصالحات

 عامه یگذار هیسرما نظر از گذشته دهه در آنچه لیتحل و هیتجز  یبرا را نهیزم تا نموده هیارا بودجه درباره را قبل یها

در بودجه انعکاس داده شده  ها ییدارا و مشروط یها قرضه ،یمال خطرات شرح نیهمچن. فراهم سازد گرفته، صورت

 .است بودجه یاحتمال خطرات درباره وضاحت شامل شرح نیا که است

 دست یرو یمل انکشاف به دنیرسجهت  موثر ابزار عنوان به بودجه نیتدو و فساد کاهش یراستا در اقدامات نیا تمام

 را یمهم یگامها بودجه نیا در حکومت اما شود، داده انجام یشتریب یها کار دیبا یبعد یها سال در. است شده گرفته

 . روی دست گرفته است ندهیآ و حال در حکومت داریپا یمال نیتام سمت به

 
 

در امور مالی و اقتصادی در جریان سال گذشته ذیالً خدمت شما خالصه فعالیت ها و دستآوردهای عمده حکومت 

  تقدیم میگردد:

 

  یمال سال در یافغان اردیلیم 152.5 به 1394 سال در یافغان اردیلیم 122 ازدرصدی عواید داخلی  25رشد 

 ؛1396
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  در ماه  %42به  1395در ماه میزان  %33از )سال گذشته  سهیبه مقا یمصرف بودجه انکشاف یصدیفبهبود

 (؛1396میزان 

  هلیز با کشورهای دبهبود در تجارت میان هند و افغانستان از طریق دهلیز هوایی، و نیز تالش در ایجاد همچو

 گلف؛

  در ماه آینده که افغانستان را با ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و سایر کشور ها در  "لپیز لزولی"امضا دهلیز

 ؛وصل مینماید منطقه

 را تکمیل نموده است؛ 1000کاسا تدارکات  کار تان اولین کشور ایست کهافغانس 

  400افتتاح توسعه خط ریل خواف هرات با ایران توسط رئیس صاحب جمهور در ماه آینده که ظرفیت انتقال 

 دارا میباشد؛ در سال مسافر را در روز و دو ملیون تن کاال را

  زون اقتصادی باریک آب که باعث ایجاد اشتغال برای هزار ها تن بطور  مانندمشارکت خصوصی و عامه

 مستقیم و غیر مستقیم گردیده است؛

 "ملیون روز کاری برای نیم ملیون خانواده در مناطق روستایی گردیده  2.6که باعث ایجاد  "اشتغال برای صلح

 است؛

 والیت فعالیت داشته که تا  32بزرگ در  ولسوالی و چهار شهر 78در حال حاضر در میثاق شهروندی  برنامه

 معلم را در سراسر افغانستان ارسال داشته است؛ 2400حال 

  حکومت یها آوردجامعه جهانی از دستکه  یسال جار زانیدر ماه م (سام)رتبه  یعال آتیه جلسهتدویر 

 تجدید تعهد نمودند؛ گرید کباری و نموده تیرضا اظهار یمل وحدت

  و اشتراک کشور در  ،لست کشورهای که در مبارزه با پول شویی همکاری نمی نمایندحذف افغانستان از

 ؛سیستم بانکی جهانی
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 پول یوجه صندوق یبررس (IMFاز ر )که نتایج آن قناعت بخش ارزیابی گردیده عامه  یامور مال یها فورمی

 است؛ 

  از طریق تطبیق  1396سال  ملیون یورو در 100عقد قرارداد دولت سازی با اتحادیه اروپا و دریافت

 به افغانستان سپرده شود؛ 1397ملیون یورو دیگر نیز در سال  100اصالحات مالی عامه، و قرار است 

 بودجه  تیدر شاخص شفاف بهبودOBI شفافیت بودجه و  از طریق معرفی اصالحت الزم بمنظور بهبود در

 یرسد؛به نشر م 2018که نتایج آن در ماه جنوری  جلوگیری از فساد

 

 ؛سناتور صاحبانو قدرمنو
 

د  ېچ ګنڅنو تر وسکتور ربناید زراعت او ز ،ېک ټپه چوکا ېاو سول انکشافد افغانستان د 

( یشهروند ثاقی)م ونړد ولسي ت ي،یږک رلیشم خهڅسکتورونو  انکشافيافغانستان اصلي اقتصادي 

 .يشو ولین ېپه نظر ک رامونهګپرو ایتپراخ اريښاو  ایتړاویاقتصادي پ وښځبرنامه، د 

 ېکلونو ک لوروڅدری نه تر په راتلونکو  رامونهګاو انکشاف پرو ېسول د ېچلري  ېحکومت په پام ک

 یاو خصوصعامه د  ،ېالر له قید تطب ېد )ملي بودج ېپه استفاد خهڅ زمونویکانید موثرو م

 .يړک قی( تطبېله الر رکتمشا
 

 

 7139 یسال مال یمل ۀبودج همسود صهخال

 !معزز صاحبان سناتور
 

 اقتصاد انکشاف سبب که یخصوص سکتور تیتقو و مؤثر یها یگذار هیسرما قیطر از تا نظردارد در حکومت

 ینیب شیپ یافغان اردیلیم 169.5 به 1397 یمال سال در یداخل دیعوا شیافزا. دهد شیافزا را یداخل دیعوا گردد،یم

 .است افتهی صیتخص یانکشاف یها پروژه به قسماً و یعاد بودجه لیتمو به که گرددیم
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 یعاد بودجه یافغان اردیلیم 267 منجمله یافغان اردیلیم 357.6 مبلغ جمعاً 1397 یمال سال یبرا یمل بودجه مجموع

 .است دهیگرد ینیشبیپ ،میلیارد غیر اختیاری( 55میلیارد اختیاری و  35)  یانکشاف بودجه یافغان اردیلیم 90 مبلغ و
 

و و زراعت وانکشاف  ربنایو ز ، معارفتیامن های سکتور 1397 یحکومت در طرح بودجه سال مال یها تیاولو

  . احتوا مینمایدسهم را در مجموع بودجه  %9و  %11، (% 13) ،( % 40) بیکه به ترت دهات
 

 بیترت بهو حاکمیت اقتصادی  صحت  دهات، انکشاف و زراعت ربنا،ی)ز سکتور چهار در یانکشاف ۀبودج اعظم بخش

 .است افتهی اختصاص( یافغان اردیلیم 4.9 و اردیلیم 9.97 ارد،یلیم 29.7 ارد،یلیم32.8
 

الجورد،  زیپروژه دهل شم،یابر یخیتار جاده ،یتورغندو  نهیآق آهن)راه  همچو یمل یربنایز بزرگ یها پروژه کتعدادی

 یبزرگ و متوسط، اعمار پارک ها اسیبند آب در مق 21 لیانکشاف و استخراج منابع نفت و معادن، ساخت و تکم

که در بودجه مدنظر برنامه انکشاف مهارت ها(  قیو تطب ییروستا یآب، اعمار سرک ها هیته یپروژه ها قیتطب ،یصنعت

 گرفته شده است وزارت مالیه وجوه کافی را برای تمویل و تطبیق آن در نظر گرفته است.  

حکومت قرار دارد. بناءً در  یکار یها تیدر اولو زین یخدمات صح ۀو عرض یعال التیتحص ه،یو ترب میتعل انکشاف

 ،یعال التیتحصدر بخش معارف،  یدر بودجه انکشاف یافغان اردیلیم13حدود در جمعاً  1397 یبودجه سال مال

 ورزش و صحت عامه اختصاص داده شده است.
 

 و ربناهایز جادیا برعالوه.  دارد قرار حکومت یکار یها برنامه صدر در زین یخصوص سکتور انکشاف و تیتقو ضمناً

 ها سهولت جادیا بر متعهد حکومت بوده، دارا ییبسزا نقش دیعوا ادیازد در که یصنعت یپارکها و یگمرک ساتیتأس

 کشور از خارج در یادار خدمات یآور فراهم و مربوطه مراجع و ها خانه وزارت اداره ستمیس بهبود جواز، اخذ در

 .باشد یم تجاران و گذاران هیسرما یبرا
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 60 حدود اکنون تا کهیطور افتهی شیافزا گذشته یسالها به نسبت یمل بودجه قیطر از ها دونر کمک گرید جانب از

 شتریب یصدیف نیا که نستیا ما توقع ندهیآ یسالها در و ردیگیم صورت یمل بودجه قیطر از یخارج یها کمک صدیف

 .ابدی شیافزا نیاز
 

شاید و باید مصرف ازدیاد فیصدی مصرف بودجه در مقایسه به سال گذشته که قبالً خدمت تان ارایه گردیده، وصف  با

عمده  لی. دالسازدیرا متاثر م یبودجه مل قیکمک ها از طر شتریچالش است که جذب ب کیهنوز هم  یانکشاف ۀبودج

 بودن مصرف بودجه عبارتند از:  نیپائ

 ادارات؛ جانب از قیدق یپالنگذار عدم 

 تدارکات؛ و یبودجو امور در ادارات نیپائ تیظرف 

 ها؛ پروژه امور کنترول ابزار ثیمنح یمعلومات یها ستمیس نبود و ها پروژه تیریمد نیپائ تیظرف 

 مجازات؛ و مکافات ستمیس تیموجود و یریپذ تیمسئول عدم 

 دونرها؛  یریانعطاف پذ عدم 

 است نموده جادیإ را یمشکالت موارد، یبعض در زورمندان مداخله و فساد تیموجود متأسفانه. 

 اساس مصارف حقیقی و ظرفیت  به 1397 یمال سالپیشنهادی  بودجه فوق یها چالش و مشکالت نظرداشت در با

تطبیقی ادارات ترتیب گردیده است تا از یکطرف از راکد ماندن پول جلوگیری نموده و از جانب دیگر باعث بلند 

 رفتن عرضه خدمات و رشد اقتصادی گردد. 

شما راه حل  یمکاربردن مشکالت در ساحات فوق همکار بوده و با ه نیدر قسمت از ب ربطیبا ادارات ذ هیمال وزارت

برنامه  ،یمال امکاناتبا توجه به  1397 یبودجه مل ۀآورشد که مسود ادی دیرا جستجو خواهد نمود. بناءً با یبهتر ییها

صلح و انکشاف افغانستان و  یمصرف ادارات، چارچوب مل تیظرف ،یافغانستان شمول، رشد اقتصاد یانکــــشاف یها

که در قسمت  نستیما از شما ا یاست. تقاضا دهیگرد هیو ملت افغانستان ته یتعهدات حکومت در برابر جامعه جهان
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 د مالیې وزارت

 د عامه اړیکو ریاست

________________________ ____________________________________________ 

 :ریاست اړیکوعامه د 
 رئیس اړیکوعامه د یې وزارت ویاند او د مال  اجمل حمید عبدالرحیمزی
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 دیمف یوقت شاهد دستآوردها نیتا باشد سال بعد در هم دینمائ تیرا حما هیوزارت مال د،یفوقاً ذکر گرد کهیموارد

 .  میباش شیمردم خو یبرا
 

 هیمال وزارت 1397 یمل ۀبودج بیتصو و امور بهبود جهت در جرگه یولس محترم یاعضا و شما ۀمشور اخذ از عدب

 :گرددیم حیتشر الًیذ که دینمایم اتخاذ ادشده،ی یها چالش رفع بمنظور را موثر و مشخص اقدامات یبعض

 که یادارات آنعده و دهیگرد مرور جداً سال اول ماه پنج در ادارات مصرف 1397 یمل بودجه سال وسط یبررس در 

 مصرف ییتوانا که گرید ادارات به آنها وجوه باشند، نداشته شانرا)اختیاری و غیر اختیاری(  بودجه مصرف ییتوانا

 .گرددیم لیتعد باشند، داشته آنرا موثر

 

 جلسات شان منابع مجدد صیتخص و یبررس جهت دونرها تمام با دونرها، وجوه ماندن راکد از یریجلوگ منظور هب 

 یمتماد یها سال یط و) است یعمل ریغ آن قیتطب که ییها پروژه از راکد وجوه تا نمود میخواه ریدا را مؤثر

 گردد.  لیتعد گر،ید یمصرف آن به پروژه ها تیحکومت و مؤثر یها تینشده اند(، مطابق اولو یعمل

 

 انکشاف و صلح یمل چارچوب پرتو در یمل بزرگ یها پروژه لیتمو جهت یکاف پول فوق اقدامات به توجه با 

 .آوردیم بار به کشور در را یاجتماع و یاقتصاد مثبت تحوالت که گرفت خواهد قرار دسترس در افغانستان

 

 درنو سناتور صاحبانو!

اقتصادي  وادېه د ېمسوده چ ېمالي کال ملي بودج يراتلونکد  تید افغانستان اسالمي جمهور ولډ ېپه د

د مشرانو  کوي، احتوامصارفاتي پالنونه  لونوک څلورواو د حکومت د راتلونکي  رامونهګپرو انکشافي، اهګدید

 ۍابیارز لهسند ستاسو  ادی وڅ ده لهی. هيیږک ېاندړسناتور صاحبانو ته و ولوټصاحب او  سیر اغليښ ګېجر

وکوالی شو د خپل  وڅ شي ېاندړو ته مجلس محترم ګېد ولسي جر ېاو مناسب وخت ک اکليټوروسته په 

 وګرځو او د یو عادی افغان په ژوند کې مثبت بدلون راوړو.  وسیلهملت ته د خدمت 
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همکاران به ستاسو په  یکیتخن ږمننه کوم؛ البته زمون ایدن وهیله توجه مو  سم،یوخت نه ن متيیق ېستاس نور

 مربوطه لهاو  يیووا وابځته  شنهادونویاو پ سوالونوپه هکله ستاسو  ېد مسود وڅوي  ېخدمت ک

 اشتراک کوي. ېک جلساتوسره به په  ونونویسیکم
 

 قیو من هللا توف

 کمیالم علـوالس
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