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 میهللا الرحمن الرح بسم
 

  بعده؛ ی  من النب یالحمدهلل وحده و الصلوة و السالم عل
 
 ندو؛یاو خو وڼملت قدرمنو استازو، محترمو ورو فید افغانستان د شر ېک هګولسي جر په
 

 و رحمت هللا و برکاته؛ کمیعل السالم
 

 یېما ته  ېچ مړمننه وک خهڅصاحبانو  لیمحترمو وک ولوټد مخه له  هڅله هر  ئړراک اجازه
مهمو ملي انکشافي  ریشم وید  هګعمده اجراآتو او په خاصه تو وید وروست وڅ ړوخت راک

تعداد پالن شوي  وی ېک انیاو د روان کال په جر زارشګوزارت  یېد مال ېپروژو په برخه ک
 .مړک کیسره شر اسومهم اقدامات له ت

 ت،ید شفاف ېک ټپه چوکا ۍحکومتول ښېد  ېچ يګڼمکلف  انځوزارت رهبري خپل  یېمال د
اصل ته په پام سره وخت په وخت خپل اجراآت د ملي شورا له معززو  يیوګحسابدهي او پاسخ
 .يړک کیسره شر وادوالویه ولوټله  ېله الر یاستازو او د دو

ستاسو درانه  ېچ ،یاساسي موضوعاتو مشتمل د ویدر ېپه الند زارشګمختصر  ږزمو
  .کوم ېاندړو یېحضور ته 

 عمده اجراآت؛ ېرخه کپه ب تونوید ملي پروژو او انکشافي فعال ؛ړیلوم
 تونه؛یپالن شوي اساسي فعال ېک انید روان کال په جر م؛یدو
 ر؛یاو پالن شوي تداب يګکنفرانس لپاره د حکومت آماده  نواید ج م؛یدر

 معزز ملت؛ یوکال

 فیکشور وظا یامور مال ۀو ادار دیعوا یانسجام و جمع آور ،یارائه خدمات دولت یبرا یوجوه مال نیتأم

 یدر جمع آور تیشفاف نیو کنترول درست از مصارف و تأم تیریبوده که مد هیوزارت مال یاساس

به  یکه باآلخره منجر به کاهش وابستگ یخودکفائ یسیپال قیو تطب یثبات مال نیغرض تأم شتر،یب دیعوا

  .وزارت قرار دارد نیا یکار یها تیگردد، در صدر اولو یخارج یکمک ها
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مطروحه که عمدتاً متمرکز بر اصالحات  یبرنامه ها قیتالش نموده تا در تطب هیالمنظور وزارت م نیهم به

 یکشور م یو رشد اقتصاد یروند انکشاف مل عیتسر ،ییربنایز یساختار ها جادیا ،یدر نظام حکومتدار

 .باشد، اقدامات مؤثر و به موقع را انجام دهد

 

با  سهیدر  مقا شیافزا %70 ۀکه نشان دهند یعوائد از منابع داخل یافغان اردیمل 169.1مبلغ  یآور جمع

سال  یط هیدو دستاورد ملموس وزارت مال ،یانکشاف ۀبودج %95مصرف  نیبوده و همچن 1393سال 

 .است افتهیاصالحات همه جانبه تحقق  قیتطب یباشد که در پ یم 1396 یمال

از شما  1397 یبموقع آن در سال مال بیاطر تصوما بود که بخ یهم بودجه مل یکیجمله اصالحات  از

 .بلند برد ینزد جامعه جهان ندهیما را بشکل فزا یمل ۀکه اعتبار بودج کنمیمعزز تشکر م یوکال

 

 1397 یسال مال اتیو تأد صیمراحل تخص یدر ط یاتیعمل فورمیر

 تیمؤثر جادیو ا یبودجو یبهتر بودجه در همه واحد ها تیریو مد یبهتر مال  نیدسپل تیمنظور رعا به

 هی)وزارت مال یبودجو یبه واحد ها شتریب یها تیصالح ضیتفو قیبودجه از طر یدر پروسه اجرا شتریب

زمان  کاهشمراحل امور بودجه و  یانتقال کرد( در ط یبودجو یرا به واحد ها شیخو یها تیصالح

 .به وجود آمده است یادیاصالحات بن یمراحل اسناد مال یدر  ط

 

جداگانه را صادر  صیبودجه  تخص استیالزم بود تا ر یمال یپرداخت حواله ها یقبالً برا کهیحال در

 دیجد ستمیباشد. در س ینم صاتیبه صدور تخص یازین ستمیبه بعد از ثبت قرارداد در س نی. از ا دینما

  .است افتهیکاهش  د،یگردیم یتعداد فورم ها که  قبآل خانه پور صدیف 70تا  بایتقر
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 هیوزارت مال یبرا (IMF) یالملل نیب یکه از طرف صندوق وجه فورمیر یاز شاخص ها یکیبه  تطابق

 نیب یوزارت از جانب صندوق وجه نیاصالحات  ا نی.  در بدل اردیگ یصورت م ده،یگرد نییتع

 .دینما یم افتی( دریقیتشو ی)بسته ها یمساعدت مال یالملل

 صورت گرفته است؟ أتیبودجه و تاد یدر اجرا راتییتغ چه

نمود؛ اما به اساس  یبودجه م استیمتعدد را  از ر صاتیتخص جابیهر قرارداد ا یدر گذشته برا •

. به اساس دیمتعدد را  در طول سال صادر نما صاتیبودجه تخص استیتا ر ستیضرور ن دیجد راتییتغ

 قیاز طر ماًیمستق اتیآن تأد یو بر مبنا دهیدگر ستمیبه بعد هر قرارداد ثبت س نیاز ا دیاصالحات جد

  .گرددیاجراء م نیخزا یعموم استیر

منظور شده   ۀبه اساس بودج یبودجو یبودجه از واحد ها استی، ر1397 یاز شروع سال مال •

بوده و به  یو انکشاف یعاد ۀبودج ماتیپالن شامل تقس نیکه ا دینمایرا م یمال یپالن ها یشان تقاضا

 یومعم استیالزم  از جانب ر یپس از بررس یمال یپالن ها نی. بعداً اگرددیم بیشکل ماهوار ترت

متعدد  صاتیارسال تخص یبرا ازین یبودجو یاصالحات واحد ها نیا یگردد. بر مبنا یبودجه منظور م

  .سال نخواهند داشت انیدر جر

توسط  یمال یبودجه، همه پالن ها استیتوسط ر یواحد بودجو ،یمال یپالن ها یبعد از منظور •

موجود  نیانال ستمیس قیهمه از طر نی. البته اگرددیم بیبه شکل ماهوار کنترول و تعق نیخزا استیر

 (Cash Management) یقادر خواهد بود تا وجوه نقد هیوزارت مال قیطر نی. از اگرددیکنترول م

از کمبود وجوه نقد  یناش یامر باعث کاهش فشارها نی. همچنان ادینما تیریرا به صورت بهتر مد

  .باشد یمعموالً در ختم سال به آن مواجه م هیکه وزارت مال دهیگرد
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 یها یازمندیواضح از ن ریتصو کی تواندیبودجه م استیر ستمیالبته توسط ثبت قراردادها در س •

نظر  نیباشد. از ا نیب شیرا پ یهم مال ایبودجه و  تیریرا داشته تا بتواند مد ندهیآ یدر سال ها یبودجو

  .ما بعد بسازد یسال ها یمال یداده و شامل پالن ها صیرا  بهتر تشخ یمال یها تیمکلف میتوانیم

 ییبوده و جهت شناسا ینظارت از مصرف بودجه مل یبرا یاساس خوب یهمچنان پالن مال •

بوده بموقع  نیمصارف پائ یکه دارا یرات. ضمناً ادادینمایرفع آن م یمشکالت و اقدام به موقع برا

   .شده اقدامات الزم جهت بهبود مصارف شان اتخاذ خواهد شد ییشناسا

 یها تیصالح یدارا یبودجو یواحد ها یتمام" یو مال یبودجو تیریاصالحات مد نیاساس ا به

. ندینما ینموده، عمل بیترت اتیآن به اساس ضرور یمال یپالن ها واندیبوده و همچنان ادارات مت شتریب

 یها ستمیاست تا س نیناظر و کنترول کننده عمل خواهند نمود. هدف ا ثیتنها به ح هیالبته وزارت مال

   .و مؤثر شود عتریسر یسوق داده شود تا اجراآت مال یساز یعصر یبه سو یمال تیریمد

 

با آوردن اصالحات  یول ،دیگردیاجراء م یچهار روز کار یط یادارات دولت صاتیقبالً تخص چنانچه

  .دهدیسرعت در اجراآت را نشان م صدیف 70داده شده که  لیتقل یروز کار کیمدت زمان به  نیفوق ا

 

 ریرا تدو یمراحل بودجه به همه ادارات برنامه اموزش یاصالحات در ط نیا قیبه خاطر تطب هیمال وزارت

  .ندیکامل حاصل نما تیبلد دیجد راتییبه تغ یبوجو یواحد ها یو ادار ینمود تا کارمندان مال

 

 نیبوجود آورده بود که فعالً ا ریوزارت ها در ابتدأ تأخ یحواله ها هیاصالحات، در تأد نیا آوردن

تمام ادارات،  اتیو بودجه با لست تأد یامور مال ونیسیمشکل حل شده است و تمام معلومات با کم

 ساخته شده است.   کیشر
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میخواهم برای روشن مختصراً  کشور ئیانکشاف ملی و فعالیت های زیربنا در جهت تطبیق برنامه های

   : ات ذیل را ارائه نمایمتوضیحشدن اذهان عامه و وکالی معزز 
 

 

 برنامۀ ملی بندهای کثیرالمقاصد

 برنامۀ یک به همین منظور کهاشته دانکشافی دولت قرار  مدیریت مؤثر منابع آبی در صدر اولویت های

راه اندازی شده زراعت  و بهبود سیستم آبیاری برای تولید انرژی برق وبندهای کثیرالمقاصد  ساختن ملی

آمو، -دریایی پنج )حوزۀ دریایی کابل، حوزۀ ی شاملپنج حوزۀ دریائ در دارای اولویت های پروژه تا

و عملی  تطبیقمرغاب و حوزۀ دریایی شمال افغانستان(  -حوزۀ دریایی هلمند، حوزۀ دریایی هریرود

 . گردد
 

 الف( دسته الف و ب تقیسم شده : )حوزۀ دریایی کابل و هلمند بستۀو به د حوزه های آبی متذکره

با در نظرداشت اهمیت برنامه  . دریایی شمال بسته ب( آمو، هریرود و حوزۀ -زه دریایی پنج )حو

 ،مطالعات امکان سنجی پروژه ها) شاملد تا خدمات مشورتی تصمیم اتخاذ گردی گذشتهسال  ،متذکره

هرچه زودتر کار  فراهم و (هاارت بر تطبیق پروژه و مدیریت بندتدارکاتی، نظاسناد و  دیزاین تهیۀ

 ساختمانی این برنامه آغاز گردد. 

 

وزارت ، یک گروپ کاری تخنیکی متشکل از م شرکت مشورتی مجرباستخدا تسریع پروسۀبرای 

 شد تؤظیفتدارکات ملی  ادارۀ ودر امور زیربنا  ریاست جمهوریمشاوریت  ،وزارت انرژی و آب ،مالیه

 :دادو وظایف ذیل را انجام 
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 وزارت مالیه

 وظایف جهت امکان سنجی، دیزاین تخنیکی مفصل، همکاری در ترتیب اسناد  ترتیب الیحۀ

 تدارکاتی، نظارت و مدیریت بندها برای دو سال بعد از اعمار؛

 متذکره؛ تشخیص و تخصیص بودجۀ مورد نیاز برای برنامۀ 

 خدمات طبق الیحه وظایف ترتیب  ۀت مشورتی مجرب عرضیک شرک تشخیص و قرارداد با

 شده؛

حوت در اواخر ماه  ،ترتیب شده وظایف یحۀال ،بررسی و اجراآت گروپ تخنیکی مؤظفپس از 

و ترتیب مسودۀ قرارداد چارچوبی  گردید جمهور تأیید آب ریستوسط جاللتم 1396

(Framework Agreement)  توسط شرکت مشورتی و حقوقی آنDLA Piper  با همکاری

 می باشد. تحت کار   نزدیک ادارۀ تدرکات ملی

 اسناد داوطلبی توسط ادارۀ تدارکات ملی آماده خواهد شد و باالی ،بعد از تکمیل شدن قرارداد مذکور

 در ماه جوالی سال روان عمالً کار آغاز خواهد شد. هر پنج حوزۀ آبیاعمار بندهای آب  پروژه های

در ه اعمار بندهای کثیر المقاصد که در چارچوب این برنامۀ ملی طرحریزی شده، قابل یاد آوریست ک

بخاطر مدیریت بهتر  بعد از اعمار آن،الی مدت دو سال و شرکت تطبیق کننده  مدت پنج سال تطبیق

 همکار خواهد بود.

 همکاری های منطقوی

 و های ساالنه جهت تطبیق پالن کمک های بین المللی درتا ضمن استفادۀ مؤثر از  ما تالش نمودیم

یک تعداد پروژه های نهایت مهمی را که از ابعاد ملی و منطقوی برای  اولویت های انکشاف ملی کشور،

افغانستان اهمیت ستراتیژیک دارد، از طریق گسترش همکاری های دوجانبه با کشورهای منطقه تطبیق 

ایجاد شود که شامل:  هلیز اقتصادیپالیسی حکومت اینست که با کشور های منطقه دنمائیم. 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

ریاست کمیسیون های دوجانبه با لین های اتصال برق، خط آهن، پایپ لین گاز و کیبل فایبر نوری باشد. 

که در راستای تحقق دیدگاه  هدر نظرداشت همین ضرورت در تشکیل وزارت مالیه ایجاد گردید

در این انکشاف ملی کشور و راه یابی به منابع منطقوی، فعالیت های اساسی را انجام می دهد. خوشبختانه 

با تفکیک کشورهای مربوطه  را چند پروژۀ مهمطور نمونه که   یمدستاوردهای ملموس دار عرصه ما

 مختصراً تذکر میدهم:

  شور ازبکستان؛ک

قرار ذیل می  کار عملی باالی سه تفاهم نامه آنها، تفاهمنامه به امضاء رسیده که کشور بیست اخیراً با این

 باشد:
 

د افغانستان برشنا شرکت و  نیماب یف یپلخمر -سرخان یبرق منطقو نیل نیزایو د یقرارداد سرو .1

 یکار عمل یبه زود که دیبه امضا رسسال روان حمل  ۱۵ خیتاربه انرگو در تاشکند  کیاوزب

 خواهد شد. افغانستان آغاز  خاک در آن نیزایو د یسرو

هرات که مطالعات تخنیکی آن عنقریب توسط هیئت مشترک  -تفاهمنامۀ احداث خط آهن مزار .2

نفر متخصصین از جانب افغانستان  13متخصصین از جانب ازبکستان و  17تخنیکی متشکل از 

میلیون  500گردیده که در تطبیق این پروژه مبلغ آغاز می گردد، کشور دوست ازبکستان متعهد 

میلیون آن جهت  200میباشد و  میلیون آن بشکل نقد 300که مبلغ  دالر امریکایی کمک نماید

این  جغل( فراهم میگردد.سرمایه گذاری در سه معدن )آهن سنگان هرات، سمنت هرات و تولید 

 بادغیس و هرات احداث میگردد.  –ریاب فا –شبرغان  -کیلومتر از مسیر مزار 657خط به طول 

همچنان روی تفاهمنامۀ امنیتی احداث این خط موافقت صورت گرفته که در آیندۀ نزدیک میان  .3

 دو کشور به امضاء می رسد. 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

سال روان امضا گردید که  حمل ۱۷به تاریخ  کامیکام و ازبک تلیافغان تل انیم یهمکار ۀتفاهمنام .4

 در نتیجۀ عملی شدن آن افغانستان می تواند از دو مزیت عمدۀ ذیل مستفید گردد:
 

که قبالً انترنیت از کشور قرغزستان به  بلند تیفیمناسب و ک متیبه ق اول: استفاده از خدمات انترنیتی

 13ان این رقم به ر ازبکستخریداری میگردید اما طی تفاهمنامۀ جدید با کشو MBدالر فی  17قیمت 

 دیگر تخفیف داده خواهد شد. %50میالدی  2019و سر از آغاز سال نو  دالر کاهش یافت

 ؛در قلمرو هر دو کشور ۱۳۹۷در اوسط سال  تیانترن تیفراهم نمودن خدمات ترانزم: دو

توافقات ذیل با جانب عالوه بر این طی دو سفر اخیر هیئت های بلندرتبۀ جمهوری اسالمی افغانستان، 

 ازبکستان صورت گرفته است:

  ساعت که منجر به  سینت فی کیلو وات 5سینت به  7.5کاهش قیمت برق وارداتی ازبکستان از

 ؛میلون دالر امریکایی برای افغانستان می گردد 25الی  20ساالنه حدود مفاد 

  فیصد در تعرفۀ انرژی برق والیات که از دیزل جنراتورها تأمین  45الی  40همچنین کاهش

انرژی برق می نمایند و مساعد ساختن زمینۀ سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران کوچک در 

پول به کشور مهیاء خواهد شد تا با استفاده از تعرفۀ انرژی برق ارزان سرمایه گذاری نمایند. 

از اثر کاهش تعرفۀ انرژی برق در جهت برق رسانی بیشتر به والیات و مناطق محروم دست آمده 

 از برق، توسعه می یابد.

  لویک 220 نیحفظ و مراقبت لطی توافق جدید، افغانستان دیگر مکلف به پرداخت مصارف 

 متر لویک 43.7سرحد افغانستان به طول  یسرخان ال شنیولت در خاک ازبکستان که از سب ست

امتداد دارد، نمیباشد که این دستآورد خوبی در راستای کاهش مصارف د افغانستان برشنا شرکت 

 میباشد.
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

  امضای تفاهمنامۀ همکاری های گمرکی که بر اساس آن سهولت های الزم در قسمت صادرات

 و واردات اموال تجارتی فراهم خواهد شد؛

  یبانک مرکز انیروابط م جادیاهمچنان با کشور ازبکستان موافقت صورت گرفت که با 

در عرصۀ  ی،بانک یها یندگینما تأسیسازبکستان، و همچنان  یو اقتصاد یافغانستان و بانک مل

 مراودات بانکی میان دو کشور تسهیالت بیشتر فراهم گردد.  

همچنین طرح احیای مجدد فابریکه های نساجی با کشور ازبکستان شریک شده و قرار است در مرحلۀ 

این کشور فعال و به تعقیب آن شش فابریکه دیگر اول فابریکه های نساجی گلبهار و هلمند به همکاری 

 تحت پوشش قرار داده شود. در والیات مختلف،
 

 

 TAPکشور ترکنمستان؛ پروژۀ اتصال ترکمنستان، افغانستان و پاکستان 

 

پاکستان بخشی از برنامه برق آسیای مرکزی وآسیای جنوبی -افغانستان-اتصال ترکمنستان TAPپروژۀ 

راه اندازی می شود. پس از اتمام پروژه، در فاز نهایی  TAPIاست که طور موازی با مسیر خط لولۀ گاز 

 میگا وات برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان منتقل خواهد شد.   4000تا 

حمل سال  10آخرین جلسه با اشتراک نماینده گان کشورهای متذکره به تاریخ در رابطه به این پروژه

یک تیم  جوانب ذیدخلکه بر اساس آن  رگزار گردید در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان ب روان

 ( را به عهده خواهد داشت. TAPمسؤولیت بخش تخنیکی و حقوقی پروژۀ ) وتخنیکی کاری را ایجاد 

و افتتاح ساخت خط آهن  یتورغند-متر خط آهن سرحد آباد لویک 13 مینحوه، آغاز کار ترم نیبه هم

 یایآس یترکمنستان و کشور هابا  یروابط اقتصاد ۀتوسع یبه سو شیگام پ کیما را  نهیآق-یاندخو

  برد. یم انهیم
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

   1000کشورهای تاجکستان و قرغزستان؛  پروژه کاسا 

میگاوات برق را خریداری  1000وپاکستان  میگاوات برق 300در نتیجۀ تطبیق این پروژه افغانستان 

ها در پاکستان و  شنیستقرارداد  یبعد از اعطادر افغانستان آن  نیساختمان ل یکار عمل خواهد نمود که

ها  شنیستقرارداد  یقرار است اعطا ،پروژه یاوقات تدارکات می. به اساس تقسشدآغاز خواهد  ،تاجکستان

میلیارد دالر تخمین شده و  1،2قیمت مجموعی پروژه . ردیصورت گ یالدیم رواندر ماه اگست سال 

بر اساس توافقات انجام شده افغانستان از بابت ترانزیت برق به تکمیل خواهد شد.  2022در سال کار آن 

 . میلیون دالر را به دست خواهد آورد 45-40 مبلغ ساالنهپاکستان، 
 

کسب عضویت کامل افغانستان در بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا کشور چین؛ 
(AIIB) 

مین وجوه مالی )به أسرمایه گذاری و زیر بنایی آسیا، افغانستان را در قسمت تبا اخذ این عضویت، بانک 

 کمک می نماید. پروژه های بزرگ زیر بنایی  برای شکل قرضه(

شاهی در  ۀ برق آفتابی دشت بابا در والیت لغمان و پارک حصاربانک متذکره از تمویل دو پروژ

میلیون دالر رسماً اطمینان داده و جواب شان را در مورد یک قسمتی از  80 ننگرهار با هزینۀ ابتدائی

 یر پروژه های پیشنهاد شده، دریافت نموده ایم.پروژۀ سرک حلقوی کابل و سا

 -هرات، قندهار -پروژه بنیادی در سکتور های خط آهن ) مزار  8همچنان معلومات مفصل در مورد 

تورخم( و در سکتور بند برق ) بند های شال و ساگی باالی  –ندز بارامچه، ک –سپین بولدک، لشکرگاه 

 شریک گردیده است. ،دریای کنر( جهت تمویل با بانک متذکره

دو جانبه  ۀچین، جهت افزایش و تسهیل مبادالت تجارتی، باالی اخذ معافیت های تعرف مردم یبا جمهور

یصد محصوالت و تولیدات خویش را بدون ف 97موافقت صورت گرفته که در نتیجه افغانستان میتواند 

  وضع مالیات به مارکیت های چین برساند. 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 

 کشور ایران:

 مواد سوخت  متیق زانیدر م میما توانست ران،یا یاسالم یمذاکرات با حکومت جمهور ۀجیدر نت

تمام شرکت  یبرا وروی ۸۰به   وروی ۱۲۰رودپاس از  سیدر ف ورو،ی نتیس ۲۰به  نتیس ۳۰از 

نقاط افغانستان استفاده  ریبندر چاه بهار به سا قیحمل و نقل تجار افغانستان که از طر یها

 .میاوریکاهش ب ند،ینمایم

 و عنقریب به بهره بردای سپرده میشود. بعد  گردیده هرات تکمیل - ن خوافهسوم خط آ ۀقطع

ن اداره را جهت فراهم ما موفق شدیم تا توافق ای ،همکاری های کشور ایتالیا ۀاز مذاکرات با ادار

ن هچهارم خط آ ۀمیلیون یورو به شکل قرضه جهت آغاز کار قسمت دوم قطع 65سازی مبلغ 

از  ،باشدی متر م لویک 44 نآکه طول  این خط چهارم ۀقطع هرات، را اخذ نمائیم.-خواف

 .است افتهیامتداد  این والیت ییهوا دانیم یال و روزنک هرات شروع یولسوال

 کیژیسند جامع سترات کی یاقتصاد ۀتیاجالس کم نیدر سوم ستاننافغاقرار است  :یامور بانک 

گردیده و پس از  ییسند از جانب افغانستان  نها نیا برساند که أبه امض رانیبا ا ی رااقتصاد

 یسهولت ها خواهد شد و جادیا رانیافغانستان و ا انیم یبانک یها یتبادله و همکار امضای آن

 .گردیدفراهم خواهد  یتجار افغان یبرا همم

 یکشورها یراه دسترس نیترکینزد ستراتیژیک و تیبندر چاه بهار که موقع چابهار:بندر 

 ریدر هر سه مس ازیمورد ن لیآزاد است، تمام مسا یبه آبها انهیم یایمحصور به خشکهء آس

گمرک مجهز با  مه،یب ،یترانسپورت یقلعه( مانند راه ها سالمفراه، و ا مروز،یافغانستان با چابهار ) ن

 ستمیبندر خشکه با س جادیاست. همچنان طرح ا دهیگرد جادیا داًی، جدکودایاس گمرکی ستمیس

 است. دهیارائه گرد یجهت منظور یاقتصاد یعال یآماده و به شورا مروزیدر ن یجهان معیاری

mailto:mediaoffice.mof@gmail.com
http://www.mof.gov.af/en
http://www.mof.gov.af/en
http://www.facebook.com/ministry


 

 د

 
Islamic Republic of Afghanistan 

Ministry of Finance 
Public Relation Directorate 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Public Relation Directorate of Ministry of Finance: 
Ajmal Hameed Abdul Rahimzai, PR Director & Spokesman, 
Contacts:  2999411107 -0202103620 
Email: mediaoffice.mof@gmail.com, Website:  http://www.mof.gov.af/en, www.facebook.com/ministry of finance 

 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

  میشود، به شمول بازارچه هایی بازارچه هایی که اموال آن از طریق گمرک وارد بازارچه ها؛

شورای عالی اقتصادی فیصلۀ  1396سال  24که کامالً مسدود بوده، به اساس مصوبۀ شماره 

 مسدودیت آن صادر گردیده است.

 تیفیک یقاچاق و ورود اموال ب فرار مالیاتی و از یریجهت جلوگ  :یگمرک التیتسه جادیا 

 ستمیو س یتلیجید یسکنر ها، ترازو ها جادیا ،یتیامن یکمره ها نصببا  میما توانسته ا ران،یاز ا

 جادیرا ا یگمرک شتریب یسهولت ها باشد،یم ی عیارجهان هایاریکه به مع کودایاس یگمرک دیجد

 . مینمود

 :که با طرف ایران داشتند،  یاخیراً هیأت مختلط حکومتی با مذاکرات تخفیف در تعرفه برق

این که  دالر امریکایی تنزیل یافت 0.7فی کیلو وات ساعت به ی ئدالر امریکا 0.86 ازتعرفه برق 

 احتوا می نماید.میلیون دالر امریکایی را  14الی  12 ساالنه حدود تنزیل

 

 کشور پاکستان: 
طی سفر قریب الوقوع ام به ایاالت متحدۀ امریکا، قرار است با وزیر مالیۀ پاکستان دیدار وروی پروژه 

جالل  –خوست، خط آهن پشاور  –: احداث سرک و خط آهن میرانشاه های مهم زیربنایی همچون

بارامچه و کاهش فیس ترانزیت اموال، همکاری های گمرکی بحث و  –آباد، خط آهن لشکرگاه 

 مذاکره نمایم.

 طی روابط دو جانبه با کشور پاکستان در تطبیق پروژه های ذیل پشرفت بعمل آمده است: 

  ؛است دهیگرد لتکمی ٪۷۰جالل آباد –کار اعمار سرک دوم تورخم 

 تیآغاز به فعال و دهیآن مواصلت ورز زاتیتجه ،لیتکم سنتر یدنیک شترین ۀکار ساخت شفاخان 

 ؛نموده است
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 و لوازم آن مواصلت  زاتیتجه یادیز یو قسمت لیمکتب رحمان بابا تکم یۀلیل ریتعمت کار ساخ

 است؛ دهیورز

  است؛ دهیآن مواصلت ورز زاتیو تجه لتکمی ٪90از  شتریجناح ب ۀکار شفاخان 

  قرار است تا طرح اجازه ترانزیت گاز مایع ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان به کابینه ارائه

 شود؛

  ،قبالً معلومات در مورد پروژه های تاپی، کاسا و تاپ را که باالخره پاکستان از آنها منفعت میبرد

 با شما شریک ساختم.
 

 آذربایجان؛ امضای موافقتنامۀ ترانسپورتی و ترانزیتی راه الجوردکشور 

 15گرجستان و ترکیه به تاریخ  -آذربایجان -ترکمنستان-موافقتنامۀ پنج جانبه راه الجورد میان افغانستان

از طریق این راه میتواند اموال  افغانستاندر شهر عشق آباد ترکمنستان به امضاء رسید.  2017نوامبر 

ی خویش را به ترکیه، گرجستان و آذربایجان از طریق ترکمنستان صادر و از طریق آن به بازار تجارت

 اروپا دسترسی پیدا کند. 

آذربایجان و سکتور خصوصی آنکشور روی سرمایه گذاری در عرصۀ بازسازی  همچنان با حکومت

 صورت گرفته است. بندر خشکه آقینه مذاکرات فابریکات نساجی، سمنت و
 

 کشور قزاقستان: 
 خیتاره افغانستان و قزاقستان ب انیم یو تجارت یاقتصاد یها یمشترک همکار ونیسیاجالس کم نینهم

برگزار گردید که در نتیجۀ آن  ( در شهر آستانه قزاقستان۲۰۱۷آگست  ۱۸ - ۱۷) ۱۳۹۶اسد  ۲۸ - ۲۷

 تفاهمنامه های ذیل به امضا رسید:

 :باشند یم لیقرار ذ دند،یاجالس به امضأ رس نینهم انیکه در جر یها تفاهمنامه
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 نسیافغانستان و وزارت معارف و سا یاسالم یجمهور یعال التیوزارت تحص انیتفاهمنامه م  .۱

 (؛هیبورس ۳۰)نسیو سا یعال التیتحص ۀنیقزاقستان در زم یجمهور

 در هفته سه پرواز(؛) یخدمات هوائ ۀدر عرص یهمکار ۀتفاهمنام .۲

 عامه.خدمات  ۀدر عرص یهمکار ۀتفاهمنام دی. تمد۳

از یک به سه پرواز در  اآلمات-با ایجاد اتاق تجارت افغانستان در قزاقستان و ازدیاد تعداد پرواز های کابل

 باشد.  هفته، روابط دو جانبه اقتصادی ما با این کشور در حال گسترش می
 

 کشور عربستان سعودی: 
اقتصادی با کشور شاهی عربستان سعودی، ما در حال جلب مساعدت مالی از با ایجاد کمیسیون دوجانبه 

 3اعمار  ،باب مکتب 50( برای تمویل پروژه های اعمار SFDجانب نهاد توسعه عربستان سعودی )

همچنین  باشیم.  انستیتوت مسلکی و تخنیکی و تمویل یک قسمتی از پروژه سرک حلقوی کابل، می

با امارات متحده عربی مجلسی را طی سه ماه آینده در ابوظبی با  گذاری جلب سرمایه قرار است جهت

 ئیم.نما برگزاراران عمده گذدعوت از سرمایه 

 شورای عالی اقتصادی فعالیت های

شورای عالی اقتصادی بر اساس یک دیدگاه روشن و جامع در راستای رشد اقتصادی کشور تأسیس 

های اصالحات اقتصادی و انکشافی و تنظیم فعالیت های ها و برنامهگردیده که روی طرح و تعیین پالیسی

 سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمرکز دارد. 

 

که حاوی تصامیم اصدار گردیده هدایت  1376 به تعداد هجلس( 67طی )از بدو ایجاد این شورا جمعاً 

بنیادی در قبال تطبیق پروژه های ملی، طرح های اقتصادی، حمایت و رشد تولیدات داخلی می باشد. 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

بوده که تحت کار ادارات مربوطه  فیصدی نسبتاً محدود آنتطبیق گردیده و متباقی  این هدایاتاکثر 

 . مالیه تعقیب می گرددطور منظم از سوی وزارت 

دستآوردهای عمدۀ شورای عالی اقتصادی با تفکیک سکتورهای مربوطه طور مختصر 

که معلومات تفصیلی بعداً وزارت های مربوطه به اطالع تان  ذیالً خالصه میگردد

 خواهند رساند.

 سکتور معادن

 متوازن تمام اتباع از  نقشۀ راه سکتور معادن: جهت مدیریت بهتر استخراج معادن کشور، استفادۀ

منابع منرالی، اولویت بندی منرال ها، اصالحات اساسی سکتوری و حقوقی، تأمین شفافیت و 

 پروسس معیاری، رفع موانع و چالش ها، طرح نقشۀ راه سکتور معادن تصویب قرار گرفت. 

 ردیده قرارداد نمک رسوبی معدن ولسوالی غوریان هرات با  شرکت ناصر امید عقد و منظور گ

 هد نمود.افراهم خو را تن نمک رسوبی ۲۵۰۰۰استخراج ساالنه حجم  این شرکت که

 حمل سال روان، طرح سرمایه گذاری  14شورای عالی اقتصادی به تاریخ شماره دوم  در مجلس

میلیون دالر  10،3با سرمایه گذاری  شرکت کوردریلرز روی استخراج معیاری معادن تالک

 قرار گرفت.  مورد تصویب
 

 سکتور انرژی و آب

 ( میلیون دالر سرمایه گذاری باالی دستگاه تولید انرژی برق با استفاده از منابع آبی، 350حدود )

و همچنان مراحل اولیۀ برنامۀ  است( والیت کشور طرحریزی شده 5گازی و آفتابی در )

در منازل رهایشی و  تکمیل گردیده که با عملی شدن این برنامه  LEDهای کم مصرف چراغ

 میگاوات برق صرفه جویی بعمل خواهد آمد. 186دوایر دولتی ساالنه از مصرف 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

  میگاوات و سرمایه گذاری  445اجازۀ اعالن بند برق ممی والیت تخار با ظرفیت تولید

سال تخمین  6الی  5میلیون دالر امریکائی که مدت تکمیل آن از  700الی  650مجموعی 

 شده است.تصویب  ،گردیده

  میگاوات برق و به سرمایه  120با ظرفیت تولید  پرواناجازۀ اعالن بند برق گلبهار والیت

الی  6میلیون دالر امریکائی تصویب و تکمیل این پروژه طی مدت زمان  520گذاری مجموعی 

 سال تخمین گردیده است. 7

  جریان است، در صورتی عالوتاً مطالعۀ بند سالنگ بر اساس هدایت شورای عالی اقتصادی در

 که به حیث بدیل خوبتر آماده باشد، عجالتاً مراحل اولیۀ آن آغاز خواهد شد؛     
 

 سکتور تجارت، صنعت و سرمایه گذاری

  جهت توانمندی و رشد اقتصادی زنان، برای نخستین بار اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

 عالی اقتصادی را کسب نمود.منظور و تأسیس گردید و همزمان عضویت شورای 

 در بنادر و در قدم بعدی در میادین  نخستزون های صادراتی  ،سهولت بیشتر صادرات غرض

هوایی ایجاد می گردد که در میدان هوایی کابل عمالً تطبیق و در سایر والیات نیز در جریان می 

 باشد.

 بیالنس تجارت کشور، دهلیز  به منظور ایجاد سهولت، رشد و بلند بردن میزان صادرات و تعادل

هوایی صادرات با کشورهای هند و قزاقستان ایجاد گردید و عمالً اموال صادراتی میوۀ تازه، میوۀ 

خشک و نباتات طبی از طریق میدان هوایی کابل و کندهار به کشورهای یاد شده صادر 

 گردد.می
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 سکتور صنعت: 

  از صنعتکاران، شورای عالی اقتصادی طرح به منظور رشد صنایع و تولیدات داخلی و حمایت

که بر مبنای آن کاهش قابل  هطرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی را مورد تصویب قرار داد

مالحظه در تعرفه های مواد خام فابریکات تولیدی پیش بینی گردیده است. طبق طرزالعمل تعرفۀ 

یدی دارای استفادۀ یگانه و دونیم حمایوی صنایع داخلی یک فیصد تعرفه باالی مواد خام تور

فیصد تعرفه باالی مواد خام توریدی دارای استفادۀ دوگانه وضع گردیده است. به سلسلۀ حمایت 

از رشد تولیدات داخلی، شورای عالی اقتصادی طرزالعمل فروش آهن باب داغمۀ دولتی را به 

ر نموده که در نتیجۀ آن، )فی تن ده هزار افغانی( منظو فابریکات ذوب آهن به قیمت مناسب

داغمه جات از طریق پروسۀ شفاف باالی فابریکات فعال و دارندۀ ماشینری و امکانات مناسب به 

فروش می رسد. این امر باعث گردید که تنها تولیدات آهن باب شرکت خان ستیل منحیث 

کشور و  بدهدفیصد کاهش  % 30بزرگترین شرکت ذوب آهن در کشور، واردات آهن باب را 

و  دی بروخودکفا بصورت تدریجی طرفخ گول ما در عرصۀ آهن باب بالخصوص گادر و سی

 . بیایداز قاچاق و خروج فلزات داغمه به خارج از کشور جلوگیری به عمل 
 

 سکتور ساختمانی 

   در این سکتور، صنعت ساختمانی پیش ساخت برای اولین بار در کشور از طریق شورای عالی

میلیون دالر در  10.5اقتصادی معرفی و فابریکۀ ساختمانی پیش ساخت با سرمایه گذاری 

. همچنان طرح عمالً آغاز به کار نمود گرفته،چوکات تصدی خانه سازی مورد تائید قرار 

میلیون دالر  20ی فابریکۀ قطعات پیش ساخت با سرمایه گذاری شرکت حبیب گلزار برا

میلیون دالر  65امریکائی مورد تصویب قرار گرفت. شرکت ابراهیم محب طرح سرمایه گذاری 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

و سایر مواد ساختمانی ارایه نموده  ، سرامیک، سنگ مرمررا برای مواد تعمیراتی مثل شیشه سازی

 گرفته است. که طرح متذکره نیز مورد تصویب قرار
 

 بخش خدمات عامه

 خدمت کشور آذربایجان که یک  پروژۀ آسان خدمت: در عرصۀ خدمات عامه، مودل آسان

باشد، عمالً آغاز گردید که با تحت پوشش قرار دادن بخش المللی میمودل شناخته شدۀ بین

جدید های مختلف، خدمات عامه به شکل ساده و سریع در یک مرجع واحد و با یک رویکرد 

 عرضه خواهد شد.

 

 سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

  ( دسترسی آزادOpen Access و محیط رقابتی برای سکتور فایبر نوری و )Broadband  در

افغانستان تصویب گردید که در نتیجۀ آن چارچوب حقوقی برای عرضه کننده گان خدمات 

به قیمت مناسب فراهم خواهد شد و  broadbandجهت دسترسی آنها به زیربنای فایبر نوری و 

 با کاهش قیمت خدمات مخابراتی سرمایه گذاری های جدید را جلب خواهد نمود.

  تفاهمنامۀ انتقال فایبر نوری از چین به افغانستان از طریق دهلیز واخان و تفاهمنامۀ افغانستان با

ل شبکۀ فایبر نوری با شرق میانه و کشورهای عضو راه ابریشم دیجیتال جهت ایجاد زیربناء و وص

بر اساس آن کشورهای  واروپا عقد گردیده که منتج به تطبیق سریعتر مسیر راه ابریشم می گردد 

 عضو )تاجکستان، قرغزستان، چین و افغانستان( با هم وصل خواهند شد. 

 

 سکتور زراعت و آبیاری

  ،احیای جنگالت و آبیاریجلغوزه، تولید زعفران، برنامه های مشخص برای انکشاف مرغداری 

 ؛نهایی گردیده
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

  ؛فراهم گردیده ت  میوۀ تازه و خشکرابخش پروسس و انکشاف صاد درالزم تسهیالت 

 کشور جریان داشته و این روند در  های پرورش ماهی در بند سلما و بندهای دیگرترویج فارم

 .سایر والیات نیز تحت جریان می باشد
 

 مالی و بانکداری  بخش اصالحات خدمات

  با تصویب قانون تطهیر پول و عملی نمودن سفارشات و نورم های صندوق وجهی بین المللی پول

(IMF افغانستان توانست از لست خاکستری خارج گردد که این یک قدم مؤفق در جهت ،)

 بهبود روابط مالی و بانکی افغانستان با کشورهای خارجی و بانک های معامله دار به شمار میرود. 
 

 مشارکت عامه و خصوصی؛

 یسیپال کی ثیح به مختلف یکشورها در یخصوص و عامه مشارکت که داده نشان یجهان تجارب

 تیاکثر درو  گرفته قرار استفاده مورد یمل ۀبودج یپهلو در ربناهایز و خدمات ۀعرض لیتمو لیبد

جهت استفاده از این روش مؤثر که فراهم  افغانستان حکومتبناءً  .است دهیگرد یابیارز مثبت کشورها

بوده، استفادۀ مؤثر  مختلف یها عرصه در یخارج و یداخل یها یگذار هیسرما مناسب طیمح ،کنندۀ

 .می نماید

تصویب گردیده و عده  مشارکت عامه و خصوصی تمام مقررات مربوط به روشبدینسو  1395از سال 

 می باشد.  شدن، ای از آن در حال تکمیل

به پروژه  5بر اساس پالیسی خودکفایی حکومت در قسمت کاهش برق توریدی و افزایش برق تولیدی،  

با استفاده از روش مشارکت  امریکاییدالر میلیون  350به ارزش  برق و میگاوات 220 ظرفیت تولید

 قرار ذیل می باشد: و کار آن عمالً جریان دارد کهعقد قرارداد گردیده  عامه و خصوصی
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 ۱۷۵و با سرمایه گذاری ابتدائی بیشتر از اضافی میگا وات  ۱۰۰با تولید  کجکی برق فاز دوم بند 

 ؛میگا وات بلند خواهد رفت ۱۵۱به  آنکه بعد از دوسال ظرفیت تولید میلیون دالر امریکائی 

  با سرمایه گذاری  جوزجان در ولسوالی یتیم تاق والیتشبرغان  گاز از برق میگاوات 40تولید

 ؛میلیون دالر امریکائی توسط شرکت بیات 39ابتدائی 

  میلیون دالر  75وات برق از گاز شبرغان در مزارشریف با سرمایه گذاری ابتدائی  میگا 50تولید

 ؛امریکائی توسط شرکت غضنفر گروپ

  میلیون دالر امریکائی توسط  39قندهار با سرمایه گذاری ابتدائی  آفتابی برق میگاوات 30تولید

 ولرستان؛و ز ۷۷شرکت های 

شورای عالی  از سوی آنکه طرح  میلیون دالر 112پروژه به ارزش  7همچنین 

در حال طی مراحل  یصخصواز طریق روش مشارکت عامه و  منظور واقتصادی 

 :قرار ذیل می باشدبوده، تخنیکی 

 میلیون دالر؛ 56شهر کابل با سرمایه گذاری ابتدائی  ۲۲و  ۱۲آبرسانی در نواحی  طرح اعمار شبکۀ

 میلیون دالر؛ ۲۹.۸سرمایه گذاری ابتدائی شفاخانه های جناح و جمهوریت با 

 میلیون دالر؛  ۱۰بتدائی اتوزیع جواز سیر  با سرمایه گذاری 

 میلیون دالر؛ ۱۰بیشتر از سرمایه گذاری طرح بازار احجار قیمتی با 

نصب ماشین های تشخیصیه در شفاخانه های شیخ زاید و وزیر محمد اکبر خان با سرمایه گذاری ابتدائی 

 میلیون دالر؛ 7.3
 

 :شورای عالی اقتصادی از طریق مشارکت عامه و خصوصی تصویبپروژه های آماده به 

 ؛تنظیم کثافات جامد در شهر کابل  
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 ؛های افغانستان هراهجمع آوری کمیشن ترانسپورتی شا 

 ؛کنار جاده در شهر کابل ینگ هایاعمار پارک 

 ؛تبدیل سیستم انالوگ به دیجیتال 

 ؛بستر در شهر کابل ۱۰۰ اعمار شفاخانۀ  

 ؛پنج باب مسلخ در شهر های کابل، هرات و مزار اجارۀ 

 ؛والیت تخار امکان پذیری تخنیکی بند برق قلعه ممی طرح و مطالعۀ  

  ؛بند برق باغ درۀ والیت کاپیساطرح و مطالعه امکان پذیری تخنیکی  

  ؛میگاوات برق سولر در شهر کابل 30تولید 

سرمایه گذاری در این پروژه ها  ، هزینۀابتدائی و مدل مالی پروژه های فوق الذکربه اساس مطالعات 

 .می رسدی میلیون دالر امریکائو پنجاه  و چهار صد تقریباً به دو میلیارد

  

جهت طی مراحل از طریق میلیارد دالر  5.5 به ارزش تخمینی مبلغدیگر پروژه  182تعداد عالوتاً به 

ه ب خصوصی و بررسی وزارت مالیه ارایه شده که بعد از اولویت بندی نهاییپروسۀ مشارکت عامه و 

 . شد دخواه پیشنهاد شورای عالی اقتصادی

 عوائد و گمرکاتواحدهای  بخشدر  اجراآت وزارت مالیه
 

وزارت مالیه توانست طی سال مالی گذشته در نتیجۀ طرح و تطبیق رهنمودها، تعلیماتنامه ها، ایجاد 

تسهیالت برای مالیه دهندگان، تعدیل در قانون مالیات بر عایدات، کاهش مراحل پروسۀ اظهار نامه های 

کشاف سیستم ها و مالیاتی، کاستن جریمه های مالیاتی، ایجاد بورد رسیدگی به شکایات، اصالح و ان
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

میلیارد  95.66والیت؛ با جمع آوری  ۲۱بخصوص تطبیق سیستم سیگتاس در هر سه ادارۀ مالیاتی و 

 میلیارد افغانی را بیشتر از هدف تعیین شده تحصیل و تحویل خزانۀ دولت نماید. 9.11افغانی عوائد، 

 

از سوی  و میلیارد افغانی 169.5ملی  ۀدر سند بودج 1397برای سال مالی  عواید ۀتعیین شدهدف 

 47.1حمل سال جاری  26الی  تعیین شده که افغانی میلیارد 172 (IMF) صندوق وجهی بین المللی

 افغانی میلیارد دوسال گذشته  حمل(  26)در مقایسه به  . این رقممیلیارد افغانی جمع آوری گردیده است

 .افزایش را نشان می دهد(  4%) 
 

دستاوردهای قابل  در بخش گمرکات نیز توانستیم با تطبیق اصالحات الزمطی سال گذشته  همچنین 

 مالحظه داشته باشیم که ذیالً طور مختصر تذکر داده میشود: 

از بابت محصول گمرکی که نسبت به هدف  1396میلیارد افغانی در سال مالی  73.5جمع آوری  .1

افزایش به عمل  %12.57، 1395نسبت به سال مالی و  %3.2شدۀ صندوق بین المللی وجهی،  تعیین

 آمده است.
 

کاهش در تورید مواد نفتی صورت گرفته  %40تطبیق سیستم جدید معافیت مواد نفتی که به اثر آن  .2

 1,117,198به اندازۀ  1396تن ولی در سال  1,607,855، به اندازۀ 1395است، یعنی در سال 

مادیول جدید سیستم اسیکودا،  6تن مواد نفتی معافی درج سیستم گردیده است، همچنان با تطبیق 

موافقتنامۀ همکاری ها و  14ادارات گمرکی با این سیستم مجهز گردیده است و در پهلوی آن  99%

تبادل معلومات گمرکی با کشورهای همسایه و کشورهای مشترک التجارت شریک و نهایی گردیده 

مرفوع ها  وزن در گمرک تغییرقیمت و  تغییرجنس،  تغییرست، که بعد از تطبیق کامل آن مشکالت ا

 گرفته خواهد شد. جلو فرار مالیاتیو 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

طرزالعمل )استخدام، اصل  4نهایی گردیده است،  1397طرح تشکیالتی گمرکات برای سال مالی  .3

خدام است که به اساس آن در استدوران خدمت، مکافات و مجازات و امتیازات( نهایی گردیده 

 انی شدن آنها اصالحات گسترده به میان می آید.روکارمندان و د

زایش عواید و کاهش اقالم تجارتی جهت حمایت از صنایع داخلی و اف 33 افزایش در فیصدی تعرفۀ .4

اقالم تجارتی جهت جلوگیری از قاچاق و معیاری سازی تعرفه با سقف  417 در فیصدی تعرفۀ

 . صورت گرفته است تجارتی سازمان جهانی گمرکات

 :عالوه بر فعالیت های فوق، اقدامات ذیل نیز در واحدهای گمرکی صورت گرفته است .5

از  طرح محصول و طی مراجل عراده جات اشترنگ راسته جهت بلند بردن عواید، جلوگیری -

 نادرست؛ نامهگشت و گذار آن و جلوگیری از اظهار

پایه ترازوی بلند تناژ که در سرحدات واقع می باشد جهت جمع آوری عواید گوناگون  9انتقال  -

توسط گمرک های سرحدی به شکل الکترونیکی به هدف ارایه تسهیالت به تجار ملی و 

 ترانسپورتران؛

 هت اصالحات در منابع بشری گمرکات؛رتب مختلف جتن کارمند  172، تبدیل و انفکاک تغییر .6

توافق و معرفی نمایندۀ رسمی و دایمی  ا )سند مبارزه علیه فساد اداری(،امضای اعالمیۀ آروش .7

 – 2018) ساله 5مسودۀ پالن ستراتیژیک گمرکات افغانستان در سازمان جهانی گمرکات و 

معیارات پذیرفته شدۀ جهانی گمرکی ( گمرکات با همکاری سازمان جهانی گمرکات مطابق 2022

و اصالحات در  معیاری سازی تهیه گردیده که طی سال روان نهایی خواهد شد. این سند باعث

 اجراآت گمرکی و کاهش سطح فساد اداری می گردد. 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 ۀ پالن شده برای اصالح و مؤثریت واحدهای عائداتیعمد تدابیر –ب 

ما مصمم هستیم تا طی سال روان مالی، با اصالح و انکشاف بیشتر سیستم های ادارات عائداتی و 

تطبیق پالن الکترونیکی ساختن پروسه ها، سطح عوائد مالیاتی را بیشتر از پیش افزایش بدهیم. عالوتاً 

افغانستان که متمرکز بر اصالحات گسترده در قسمت اصالح و  پنج سالۀ ستراتیژیک گمرکات

انکشاف سیستم های کاری بوده و از طریق آن افزایش کنترول مرکز با استفاده از نصب کمره های 

آغاز و سائر تجهیزات تکنالوژیکی میسر می شود،  ترازوهای دیجیتلی، سکنرهای چک محموله امنیتی،

ای ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان نقش بسزایی را در عملی تبادل معلومات با کشوره

 و افزایش محصول گمرکی ایفا خواهد نمود. ضایعاتکاهش 

 

 :دولتی امالک مدیریت

نظارت و کنترول دقیق از در اثر  قراردادها: امالک دولتی در طی مراحل ۀافزایش در کرای

مازاد ادارات دولتی که در وقت معین آن  ۀانتقال شد جمع آوری عواید کرایه و اجارۀ دهی امالک

 گردیده که افغانی میلیون( 1185( مجموعاً بالغ بر )1396و  1395سال مالی ) صورت گرفته، طی دو

نظر به پالن  و این رقم شدهدولت  الک دولتی جمع آوری و تحویل خزانۀاز طریق ریاست عمومی ام

 نشان می دهد.( افزایش در عواید امالک دولتی % 162) (، 1396سال مالی ) ین شدۀتعی

 ه جایدادهای تحت منازعه و غصب شدۀاز جمل جلوگیری از غصب و رهایی امالک دولتی:

دوسیه  داشت، وزارت مالیه توانسته امالک دولتی که از سالیان متمادی دوسیه های شان در محاکم قرار

از قید  به نفع دولتهمکاری ادارات عدلی و قضائی  اب طور جدی تعقیب وه مذکور را ب های معضالت

دو میلیارد و نه صد  ( (2,935,379,500نماید که ارزش امالک متذکره طور تخمینی مبلغ رهاغصب 

 می نماید.افغانی را احتوا  و سی پنج میلیون و سه صد و هفتاد نه هزار
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 

وزارت مالیه جهت تطبیق اولویت های انکشافی و تمویل برنامه های  جلب کمک های خارجی:

طی میلیون دالر کانادائی را  37میلیون یورو و  497میلیارد دالر امریکائی،  1،2توانسته است مبلغ ملی 

جلب نماید. میالدی  2018میلیارد دالر امریکائی را در ربع اول سال  1.2مبلغ  و میالدی ۲۰۱۷سال 

 ضمیمه می باشد()لست 

به شکل معیاری و با تفاوت به سال های گذشته یکی دیگر از اقدامات  1397ترتیب بودجۀ ملی سال 

حسب مقتضیات امور  این وزارت در جهت بهبود اجراآت مالی و بودجوی ادارات دولتی بوده که

 1397بودجۀ سال  نظرداشت ایجابات وقت انجام یافته است. تفاوت های عمدۀ در انکشافی دولت و با

 نسبت به سال های قبل قرار ذیل می باشد:

 :تفاوت های بودجه از لحاظ محتویاتملی  اصالحات عمده در طرح و پالن بودجۀ
  برای اولین بار، عواید و مصارف ما با استفاده از معیارهای حسابی بین المللیGFS 

شده و معلومات طور توحید  در یک جدول حسابات واحد،)احصائیه مالی حکومت( 

توانند، مفصل در مورد هر والیت ارائه گردیده است. این نخستین بار است که حکومت می

 یک تصویر واضح از استفادۀ پول و موارد استفاده آن را دارا میباشد؛

  پول بر اساس عملکرد واقعی وزارت خانه ها، برنامه ها و پروژه ها اختصاص می یابد که

یعنی بودجه وزارت مالیه مهم می باشد،  انسجام امور مالی درر بودجه و نیز برای تأمین اعتبا

که  –گردد )نه بر اساس تعهدات بر اصالحات در آینده( از مبنای مصارف واقعی آغاز می

 ؛تنها مصرف و یا از دست دادن بودجه مطرح می باشد
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 طرح بودجۀ فعلی با طرح های قبلی تفاوت های ذیل دارد:

 تمام بودجه در یک حساب واحد، مراجع ناظر به شمول پارلمان، بخش اجرایی،  با ادغام

 توانند از چگونگی مصرف بودجه معلومات حاصل نمایند؛وزارت ها و مردم عام می

  اکنون تمام ارقام به واحد پولی ملی درج گردیده، البته در گذشته عواید و مصارف به

ه نمودن ستون ها و ردیف ها در یک تصویر گردید که باعث اضافاسعار مختلف درج می

 گردید.واحد می

 پارلمان و مردم فرصت می دهد که  محترم طرح بودجۀ جدید برای نخستین بار، به اعضای

بدانند چه مقدار پول در والیت و حتی ولسوالی های شان به مصرف میرسد که در 

 داشت.    خواهد دولتی، تاثیر مثبت  مسئولیت پذیری و جوابدهی ادارات
 

 نکات متبارز بودجه کدام اند؟

مهمترین نکات برجستۀ طرح بودجۀ جدید اینست که عواید را با مصارف مقایسه می  الف.

های بودجه یک تصویر واقعی را ارائه میکند، یعنی کسور کوچک در نمایند. پیشبینی

تعهدات که  1400و بعداً یک کسر بزرگ در سال  1399و  1398، 1397های سال

 کشورهای تمویل کنندۀ بروکسل و وارسا کاهش می یابد، پیشبینی گردیده است؛

منابع مالی ما رو به کاهش می باشد، اما با توجه به ب. کمک های خارجی منحیث اساسی ترین 

افزایش روز افزون جمعیت کشور، سطح نیازمندی های زیربناء، مکاتب و زندگی سالمتر، 

وه بیشتر سیر صعودی دارد؛ بناءً دولت باید تدابیری را إتخاذ نماید که میزان نیازمندی به وج

از مصارف گزاف جلوگیری نماید و تضمین گردد که وجوهی که توسط مجلس شورای 

 شود، به بهترین وجه مصرف می گردد.ملی تصویب می
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 

 پارلمان را کمک می نماید؟ ،جدید ۀچگونه بودج

سازد تا از تخصیص بودجه برای اداراتی که قادر به مصرف آن قادر میطرح جدید بودجه، پارلمان را 

نیستند یا به صورت درست مصرف نمی گردد، جلوگیری نماید تا در موارد دیگر، از همان بودجه، طور 

 مفید و مؤثر استفاده صورت گیرد.

دجه در سال گذشته ها در مصرف بوکمیتۀ بودجه، پیشنهادات بودجه را با در نظرداشت توانایی وزارت

نموده است. تنها راهی که بودجه را در یک سکتور افزایش دهیم این است که همان میزان از  محاسبه

سایر سکتورها کاهش دهیم. هدف اساسی این تغییرات در ترتیب بودجۀ ملی، اجرای احسن امور مالی و 

 تحقق بهتر فعالیت های انکشافی می باشد.

 

 1397راحل تخصیص و تأدیات سال مالی ریفورم عملیاتی در طی م

به منظور رعایت دسپلین  بهتر مالی و مدیریت بهتر بودجه در همه واحد های بودجوی و ایجاد مؤثریت 

بیشتر در پروسه اجرای بودجه از طریق تفویض صالحیت های بیشتر به واحد های بودجوی در طی 

 مالی اصالحات بنیادی به وجود آمده است:مراحل امور بودجه و کاهش زمان در  طی مراحل اسناد 

از  یص جداگانه را صادر نماید .در حالیکه قبالً برای پرداخت بل مالی الزم بود تا ریاست بودجه  تخص

 70این به بعد از ثبت قرارداد در سیستم نیازی به صدور تخصیصات نمی باشد. در سیستم جدید تقریبا تا 

 فیصد تعداد فورم ها که  قبآل خانه پوری میگردید، کاهش یافته است. 

( برای وزارت مالیه IMFتطابق به یکی از شاخص های ریفورم که از طرف صندوق وجهی بین المللی )

ردیده، صورت می گیرد.  در بدل این اصالحات  این وزارت از جانب صندوق وجهی بین تعیین گ

 ( دریافت می نماید.لی مساعدت مالی )بسته های تشویقیالمل
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 است؟ گرفته صورت تیأتاد و بودجه یاجرا در راتییتغ هچ

  در گذشته برای هر قرارداد ایجاب تخصیصات متعدد را  از ریاست بودجه می نمود؛ اما به اساس

تغییرات جدید ضرور نیست تا ریاست بودجه تخصیصات متعدد را  در طول سال صادر نماید. به 

اساس اصالحات جدید  از این  به بعد هر قرارداد  ثبت سیستم گردیده و بر مبنای آن تأدیات 

 ماً از طریق ریاست عمومی خزاین اجراء میگردد. مستقی

  ریاست بودجه از واحد های بودجوی به اساس بودجۀ منظور شده  1397از شروع سال مالی ،

شان تقاضای پالن های مالی را مینماید که این پالن شامل تقسیمات بودجۀ عادی و انکشافی بوده 

های مالی پس از بررسی الزم  از جانب ریاست و به شکل ماهوار ترتیب میگردد. بعداً این پالن 

عمومی بودجه منظور می گردد.  بر مبنای این اصالحات واحد های بودجوی نیاز برای ارسال 

 تخصیصات متعدد در جریان سال نخواهند داشت. 

  بعد از منظوری پالن های مالی، واحد بودجوی توسط ریاست بودجه،  همه پالن های مالی توسط

ین به شکل ماهوار کنترول و تعقیب میگردد. البته این همه از طریق سیستم انالین ریاست خزا

 Cashموجود کنترول میگردد. از این طریق وزارت مالیه قادر خواهد بود تا وجوه نقدی )

Managementمدیریت نماید. همچنان این امر باعث کاهش فشارهای  ( را به صورت بهتر

 ده که وزارت مالیه معموالً در ختم سال به آن مواجه می باشد. ناشی از کمبود وجوه نقد گردی

  البته توسط ثبت قراردادها در سیستم ریاست بودجه میتواند یک تصویر واضح از نیازمندی های

بودجوی در سال های آینده را داشته تا بتواند مدیریت بودجه و یا هم مالی را پیش بین باشد. از 

ا بعد این نظر میتوانیم مکلفیت های مالی را  بهتر تشخیص داده و شامل پالن های مالی سال های م

 بسازد. 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

  همچنان پالن مالی اساس خوبی برای نظارت از مصرف بودجه ملی بوده و جهت شناسایی

مشکالت و اقدام به موقع برای رفع آن مینماید. ضمناً اداراتی که دارای مصارف پائین بوده بموقع 

 شناسایی شده اقدامات الزم جهت بهبود مصارف شان اتخاذ خواهد شد.  

تمامی واحد های بودجوی دارای صالحیت های "الحات مدیریت بودجوی و مالی به اساس این اص

بیشتر بوده و همچنان ادارات متیواند پالن های مالی آن به اساس ضروریات ترتیب نموده، عملی نمایند. 

البته وزارت مالیه تنها به حیث ناظر و کنترول کننده عمل خواهند نمود. هدف این است تا سیستم های 

 ریت مالی به سوی عصری سازی سوق داده شود تا اجراآت مالی سریعتر و مؤثر شود.  چنانچه قبالًمدی

ات فوق این مدت گردید، ولی با آوردن اصالحمیاجراء کاری چهار روز  تخصیصات ادارات دولتی طی

 فیصد سرعت در اجراآت را نشان میدهد.  70تقلیل داده شده که کاری روز  زمان به یک

مالیه به خاطر تطبیق این اصالحات در طی مراحل بودجه به همه ادارات برنامه اموزشی را تدویر وزارت 

 نمود تا کارمندان مالی و اداری واحد های بوجوی به تغییرات جدید بلدیت کامل حاصل نمایند.  
 

 فعالیت ها و دستآورد ها در قسمت تحقق تعهدات دولت افغانستان به شرکای بین المللی

کشافی بین المللی چگونگی تحقق تعهدات دولت جمهوری اسالمی افغانستان با شرکای اناز  .1

 70که در نتیجه حدود نظارت و پیگیری جدی بعمل آمده تعهدات کنفرانس بروکسل  بخصوص

میالدی تطبیق گردیده و بقیه قسماً تکمیل و یا تحت اجراء می  2017فیصد تعهدات طی سال 

و  با شرکای انکشافی و تمویل کنندگان بین المللی نیز شریک تعهداتتطبیق این گزارش  .باشد

 گردیده است.  قناعت آنان فراهم
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

افغانستان، چهار  ملی صلح و انکشافستراتیژی  بر اساسبرنامۀ ملی دارای اولویت  10از جمله  .2

لی برنامۀ ملی شامل )توانمند سازی اقتصادی زنان، میثاق شهروندی، انکشاف شهری و پالن م

عالوتاً وزارت مالیه  .از طریق ارگان های مربوطه عمالً در حال تطبیق قرار دارد تکمیل و زیربنا(

دارای اولویت )انکشاف منابع بشری، انکشاف تالش جدی را به خرچ میدهد تا شش برنامۀ دیگر 

شاف سکتور خصوصی، انکشاف معادن و منابع طبیعی، میثاق تشبثات زراعتی تحت برنامۀ ملی انک

از طریق ارگانهای مسئول زراعت، اصالحات سکتور عدلی و قضایی و حکومتداری مؤثر ( 

  نماید.   تطبیق تکمیل و

 طریق ( ازANPDF) افغانستان و انکشاف صلح ملی مؤثر چارچوباز جانب دیگر تطبیق 

 ؛تحت ریاست مقام عالی ریاست جمهوری صورت می گیرد انکشافی عالی شوراهای

هماهنگی میان  انسجام و در سکرتریت عمومی شوراهای عالیوزارت مالیه منحیث مسؤول  .3

نقش اساسی را و تطبیق برنامه های ملی دارای اولویت  وزارت ها/ ادارات عضو در شوراهای عالی

 ایفا می نماید.

مطروحه، ارایۀ گزارش از تطبیق اهداف از طریق  بین المللی و شرکای تعهدات تمویل کننده گان .4

( و همچین جلسۀ هیأت عالی رتبه JCMBبیستمین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام ) در

(SOM) و با فراهم شدن قناعت شان، از تداوم کمک های جامعۀ جهانی اطمینان  تجدید گردید

 .حاصل گردید
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 اقدامات پالن شده برای تجدید تعهدات شرکای بین المللی افغانستان 

 و فعالیت های مندرج چارچوب بروکسل کنفرانس تعهدات تحقق چگونگی ازی پیگیر و نظارت

 (؛SMAF) متقابل حسابدهی بر مبنی خودکفایی

ارائه گزارش از تطبیق تعهدات و فعالیت های متذکره به بیست و یکمین جلسۀ بورد مشترک  .1

روان سال  عقربو  سرطانهای ه ( و کنفرانس جینوا که در ما (JCMBنظارت و انسجام  

 برگزار می گردد. 

توحید و ترتیب تعهدات تازه به شرکای انکشافی و تمویل کنندگان بین المللی در چوکات  .2

( و همچنین بانک جهانی در چوکات برنامۀ SBC-IIقرارداد دولت سازی با اتحادیۀ اروپا )

و  (. این تعهدات  در رابطه به اقدامات اساسی آتی ترتیبIncentive Programتشویقی )

 (  عملی خواهد شد: 2020-2019توسط ادارات ذیربط در سال های  )

 ایجاد سیستم پرداخت های پولی از طریق موبایل؛ 

 ایجاد چارچوب حقوقی حکومتداری الکترونیک؛ 

 اصالح خدمات ملکی؛ افزایش مشارکت زنان در حکومتداری و 

 ساده سازی محیط سرمایه گذاری؛ 

 ری؛اصالحات سیستم زمینداری و آبیا 

  دسترسی تمام شهروندان به انرژی برق و سایر موارد 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

 آماده گی ها برای برگزاری کنفرانس جینوا
 

میالدی در شهر جینوا کشور سویس  روانمبر سال اماه نو 28و  27کنفرانس جینوا که قرار است به تاریخ

را جاللتمآب رییس جمهوری اسالمی افغانستان و سرمنشی سازمان ملل  ، رهبری و میزبانی آنیابد تدویر

 متحد بدوش خواهند داشت. 

 دهندهکمک  ۀادارا 35کشور کلیدی و نماینده گان با صالحیت  72 ، وزاری خارجۀدر این کنفرانس

ز وزارت مالیه به نمایندگی ا اشتراک خواهند داشت. ،که با افغانستان همکاری و کمک مینمایند

برگزاری کنفرانس یاد شده اتخاذ نموده و مذاکره و گفتگو با  برایافغانستان آماده گی الزم را  حکومت

 شرکای انکشافی بین المللی جریان دارد؛

 

 هدف دولت جمهوری اسالمی افغانستان از کنفرانس وزرأ چیست؟

مشترک توانستند به های  افغانستان و همکاران بین المللی با تالش ،گذشته ۀده طی یک و نیم

های اقتصادی و منطقوی و مبارزه با  وردهای چشمگیری در بخشهای رشد اقتصادی، همکاریآدست

. این در حالیست که افغانستان هنوز هم مسیر طوالنی تا رسیدن به یک آیندتروریزم بین المللی نایل 

 کشور امن، پایدار و مرفه در پیش رو دارد.

  

 دو هدف عمده کنفراسن:

به این کشور را بین المللی را تشویق خواهد نمود تا تعهدات خویش  ۀجامع ،این کنفرانس .1

بار دیگر تجدید نموده و افغانستان را در دستیابی به خودکفایی و ثبات  ،هماهنگ و مشترک

 پایدار کمک کنند. 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

و  2020دید کالن حکومت افغانستان برای دوسال آینده الی کنفرانس بعدی بین المللی در  .2

 یعنی اخیر دهه تحول؛ 2024باالخره الی 

 

یک فرصت مناسب برای افغانستان و جامعه بین المللی بوده تا با هماهنگی بیشتر برای  جینوا کنفرانس

جهانی و کشورهای  ۀجامعطور مشترک تجدید تعهد نمایند وحمایت بیشتر و انکشاف افغانستان ثبات 

ت جمهوری اسالمی افغانستان راه اندازی گردیده است، جلب صلح که توسط دول ۀپروسمنطقه در قبال 

 نمایند.

 

در  (ANPDF)ما در آستانه دومین سال بعد از تکمیل چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان 

راه تطبیق چارچوب  های فرا ها و چالش افغانستان گزارش پیشرفت حکومتکنفرانس جینوا قرار داریم. 

 خواهد نمود.دارای اولویت را ارایه ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامه های ملی 

 

مل ارایه گزارش مفصل پیرامون دارند که شا یدر این کنفرانس همکاران بین المللی از افغانستان توقعات

ملی صلح و انکشاف  چارچوبهای تعیین شده در  دستیابی به اهداف و شاخص حکومت،آورد های دست

 باشد.  متقابل می یافغانستان، برنامه های ملی دارای اولویت و چارچوب پاسخگوی

 

در  2016 طی سال است که یخدمات در ساحات ۀحات و عرضاین دست آوردها عبارت از اصال

ت اصالح سکتور عامه و اداری، تقوی ید و شامل مبارزه با فساد اداری،ارایه گرد کنفرانس بروکسل

حکومتداری محلی، اصالح سکتور عدلی و قضایی، اصالحات مالی، اقتصادی و حسابدهی، مبارزه با 
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 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 

 د مالیې وزارت

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

 وزارت مالیه

یربنا مواد مخدر، رشد و انکشاف زراعت و سکتور خصوصی، انکشاف معادن و منابع انرژی و انکشاف ز

 میباشد. و کاهش فقر

 

 برای بازگشت داوطلبانهتوانمند سازی زنان، صلح و همکاری منطقوی و اقتصادی و همچنان زمینه سازی 

که یک روز قبل از  مبرانو 27موضوعات مهم است که در مجلس حاشیوی افغان  مهاجرینوقار  و با

 د شد.میگردد، بحث خواهکنفرانس برگزار 

 د ملت قدرمنو استازو؛

معززو وکیل صاحبانو څخه قلباً ټولو  تاسو بیا له ځل وخت نه نیسم، یو قیمتيې زیات ستاسو له د

 . ئپوره حوصلې سره تر پایه زموږ سره پاتې شومننه کوم چې 

 و السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
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