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د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناء په چارو کې د
ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور
محمد همایون قیومي ،په مشرۍ د افغانستان پالوي ،د
دوبۍ په ښار کې د پیسو په نړیوال صندوق کې د
افغانستان د چارو له مسؤل ښاغلي کریستوفر ډونالډ ،په
مشرۍ د پیسو نړیوال صندوق له چارواکو او تخنیکي
ډلې سره لیدنه وکړه.
د افغانستان پالوي او د پیسو نړیوال صندوق تخنیکي
ډلې د اعتباري اسانتیاوو تمدید ( )EFCترنامه الندي
پروګرام د افغانستان مالي او اقتصادي اصالحات د یوې
اوونۍ (د  ۱۳۹۸تلې میاشتې  ۱۸ -۱۱پور) تر بررسۍ
او غور الندي ونیول.
په دې بررسۍ کې اقتصادي اصالحات ،د مالي سکټور
اصالحات او مدیریت ،په بانکي سکټور کې اصالحات،
د ملي عوایدو راټولېدل ،د ستر اقتصاد اغېزمن
مدیریت ،اقتصادي وده ،له اداري فساد سره مبارزه ،په
کړکېچنو حاالتو کې پرمختګ ته السرسی او د
افغانستان یو شمېر نور شاخصونه تر غور او ارزونې
الندي ونیول شول.
په پایله کې د پیسو نړیوال صندوق پالوي د اعتباري
اسانتیاوو ترنامه الندي پروګرام له اړخه د یادو
شاخصونو په ترسره کېدو کې د افغانستان له پرمختګ
څخه خوښي څرګنده کړه ،چې ویې کړی شول د نظر
وړ شاخصونه په بریالۍ توګه بشپړ کړي .همدا شان
باید د افغانستان حکومت د روان مابي کال تر وروستیو

ځیني معیارونه هم بشپړ کړي ،چې له تائید وروسته به
د پیسو نړیوال صندوق اجرائیوي پالوی ۷،۴ ،میلیونه
امریکایي ډالر د افغانستان حکومت ته ورکړي.چې د
دې پروګرام په پای ته رسیدو به افغانستان ته د یاد
بانک لخوا د تشویقي پیسو کچه  ۴۴.۴میلیونه امریکایې
ډالرو ته ورسیږي.

د یادونې وړده ،چې افغانستان په  ۲۰۱۶کال کې د پیسو
نړیوال صندوق د اعتباري اسانتیاوو په پروګرام کې
ورګډ شو او دغه پروګرام شپږ پړاوونه لري.
له  ۲۰۱۶کال راپدېخو افغانستان توانېدلی ،چې شپږ
پړاوه دوه اړخیزه ژمنې بریالۍ ترسره کړي .د هر پړاو
په بشپړېدو افغانستان کولی شي  ۶،۲میلیون امریکایي
ډالره ترالسه کړي.

اتصال منطقوی و همکاری دوجانبه
افغانستان واتحادیه اروپا محور بحث
سرپرست وزارت مالیه و سفیر اتحادیه
اروپا برای افغانستان
محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور
ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء بتاریخ  ۳میزان  ۱۳۹۸با
محترم پییر میادون ،سفیر اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در مقر وزارت مالیه
دیدار نمود.
در این دیدار ،سرپرست وزارت مالیه از کمک  ۸میلیون یورویی اتحادیه اروپا
برای برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری تشکری نموده و جانبین در
رابطه به کنفرانس اتصال منطقوی در شهر بروکسل ،نقش و کمک اتحادیۀ
اروپا در بخش اتصال منطقوی ،پیشرفت کار قرداد دولت سازی میان افغانستان
و این اتحادیه ،بررسی برنامۀ میثاق شهروندی به منظور تسریع روند کار این
برنامه و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند.
سفیر اتحادیۀ اروپا گفت که در نوامبر سال جاری پارلمان جدید اتحادیه اروپا افتتاح می گردد و اعضای جدید آن نیز مایل به تداوم کمک های شان به افغانستان خواهند بود.
سرپرست وزارت مالیه گفت با تطبیق برنامه های که برای رسیدن به خودکفائی افغانستان روی دست گرفتیم ،ما می خواهیم که یک شریک خوب جامعه جهانی باشیم نه فقط به عنوان یک کشور
کمک گیرنده .وی افزود که از کمک های اتحادیه اروپا در بخش های انرژی ،تجارت و اتصال منطقوی صمیمانه قدردانی و اظهار سپاس می نمایم.

د مالیې وزارت سرپرست :افغانستان د اسیا پراختیایې صندوق ) (ADFپه ناستو کې به د لومړیتوب لرونکو
مهمو پروژو تمویل وړاندی کړي
د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناء په چارو
کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي
همایون
محمد
پروفیسور
قیومي۱۳۹۸،لمریزکال د تلې میاشتې په ۲۰
مه نېټه د افغانستان لپاره د اسیایي پراختیا
بانک له رئیس ښاغلي نرندرا سنګرو ،سره په
مالیې وزارت کې ولیدل.
په دې لیدنه کې دواړو لوریو د اسیا پراختیایې
صندوق په ناستو ،چې ټاکل شوې ده په نږدې
راتلونکي کې د فلیپین په پالزمېنه مانیال کې
ترسره شي ،د دې مجلسونو د څنډو په ناستو او
نورو مهمو موضوعاتو په تړاو خبرې وکړې.
د مالیې وزارت سرپرست وویل ،چې افغانستان
به د اسیا پراختیایې صندوق او د څنډو په ناستو
کې د دې بانک له مشرانو سره د اوبو د مدیریت
سرچینې ،کرنې ،کارموندنې ،بېوزلۍ کمولو ،د
کرنیزو تولیداتو ځنځیري ارزښت ،د طبیعي
سرچینو زېربنا ،راتلونکي کې له اداري فساد
سره د مبارزې پالن او اقداماتو ،اقتصادي ودې،
د حیواني محصوالتو په صادرولو او یو شمېر
نور موضوعات روښانه کړي.
د اسیایي پراختیا بانک رئیس وویل ،چې افغانستان د لویو پراختیایې پروژو د تمویل لپاره پور اخیستنې ته اړتیا لري او د پور اخیستنې اعتبار لوړولو لپاره اړینه ده چې باید د ملي عوایدو د ودې
لپاره چې د پایداره اقتصادي ودې سبب ګرځي ،هر اړخیزه ستراتېژي ترتیب کړي .د افغانستان لپاره د اسیایي پراختیا بانک رئیس ،په یادو برخو کې د تخنیکي همکاریو لپاره ډاډ او چمتووالی
وښود .نوموړي زیاته کړه ،چې باید له افغانستان سره مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له الرې وشي چې دا کار د افغانستان ادارو د پیاوړتیا سبب کیږي.
همداشان دواړو لوریو د ( کریک) په نامه د مرکزي اسیا د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو سازمان هیوادونو ناستې چې د افغانستان په کوربه توب به په کابل کې تر سره شي ،د تر سره شویو
اقداماتو په اړه بحث وکړ.
په پای کې د مالیې وزارت سرپرست ،د اسیایي پراختیا بانک له مرستو مننه وکړه ،او ویې ویل ،چې د نوموړي بانک مرستې هغه ډله مرستې دي چې د خلکو لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د
ملي بودیجې له الرې لګول کېږي.
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د  ۱۳۹۹مالي کال د ملي بودیجې استماعیه ناستې پیل شوې
دروازۀ تورخم بطور ۲۴
ساعته باز بوده و فعالیت
های آن به شکل عادی
ادامه دارد

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي ،په
مشرۍ د۱۳۹۸لمریزکال د تلې میاشتې په  ۸مه نېټه د  ۱۳۹۹مالي کال د ملي بودیجې استماعیه ناستې په مالیې وزارت کې ترسره
شوې.
د نن ورځې په استماعیه ناستو کې د عدلیې ،کلیو او پراختیا ،کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او همداشان د شهیدانو او معلولینو په
چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو ګډون کړې وو چې د بودیجې د کمېټې ،مدني ټولنو ،د افغانستان د عامه مطالعاتو مؤسسې ،د
افغانستان د روڼتیار څار استازو او د ملي بودیجې عدالت غوښتونکو غړو هم شتون درلود.
په لومړي سر کې د یادو ادارو
استازو
استماعیه

ته

د  ۱۳۹۹مالي

ناستو

اصلي

حکومت افغانستان دروازه تورخم را
بطور  ۲۴ساعته برای صادرات و واردات
و عبور و مرور مسافرین باز نگهداشته
است و متعهد به فعالیت شبانه روزی این
دروازه مهم می باشد.
حکومت افغانستان دارای منابع و ظرفیت
های الزم مالی ،تخنیکی و انسانی برای
فعالیت  ۲۴ساعته دروازه تورخم می باشد و
تمام تسهیالت مورد نیاز جهت طی مراحل
اموال صادراتی و وارداتی را ایجاد نموده
است.

کال

چوکاټ

روښانه او د دې ادارو د بودیجوي
اړتیاوو او امکاناتو ته په کتو د
راتلونکي مالي کال په ملي بودیجه
کې یې د لومړیتوبونو په پام کې

همچنان طی مراحل اموال صادراتی و
وارداتی به شکل عادی آن جریان داشته و
هیچ نوع سکتگی غیر قانونی در طی
مراحل اموال بطور  ۲۴ساعته از دروازه
متذکره وجود ندارد.

وکړ ،چې د ملي بودیجې په سند کې

تراکم محموله ها در دروازه تورخم و
گمرک ننگرهار بخاطر عدم اظهار اموال
توسط برخی واردکننده گان جهت طی
مراحل قانونی و تطبیق قوانین نافذه مبنی بر
تشریح صد فیصدی اموال مطابق به قانون
گمرکات ،طرزالعمل و کودهای تعرفوی می
باشد.

نیولو په تړاو خبرې او د نظرونو
تبادله وشوه.
د مالیې وزارت سرپرست ټینګار
باید هغه پروژې ورګډې شي ،چې د خلکو په ژوند ،اقتصادي وضعیت ،کارموندنه او ملي عوایدو باندي مثبت اغېز لري او د
افغانستان له اقتصادي ځان بسیاینې سره په تدریجي ډول مرسته وکړي.
په لومړي سر کې د یادو ادارو استازو ته د  ۱۳۹۹مالي کال استماعیه ناستو اصلي چوکاټ روښانه او د دې ادارو د بودیجوي
اړتیاوو او امکاناتو ته په کتو د راتلونکي
مالي کال په ملي بودیجه کې یې د
لومړیتوبونو په پام کې نیولو په تړاو خبرې
او د نظرونو تبادله وشوه.
د مالیې وزارت سرپرست ټینګار وکړ ،چې
د ملي بودیجې په سند کې باید هغه پروژې
ورګډې شي ،چې د خلکو په ژوند ،اقتصادي
وضعیت ،کارموندنه او ملي عوایدو باندي
مثبت اغېز لري او د افغانستان له اقتصادي
ځان بسیاینې سره په تدریجي ډول مرسته
وکړي.

وزارت مالیه افغانستان تمام تسهیالت و
امکانات الزم را برای طی مراحل سریع
اموال در ادارات مربوطه فراهم نموده است
و از تمام تجار محترم تقاضا مینماید تا از
قوانین نافذه اطاعت نموده و اموال تجارتی
شانرا مطابق به قوانین نافذه ،طرزالعمل
های مربوطه و کودهای تعرفوی معین طی
مراحل نمایند ،در غیر آن هرنوع مسئولیت
متوجه خود شان خواهد بود.
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سرپرست وزارت مالیه:
سرپرست وزارت مالیه :برای
رسیدن به رشد اقتصادی و
خود کفائی مالی همکاری و
همآهنگی حکومت و سکتور
خصوصی یک ضرورت حتمی
می باشد

ما در اجالس آیندۀ بانک جهانی
پروژه های دارای اولویت
حکومت را مطرح خواهیم کرد
محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست
وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری
در امور زیربناء امروز به تاریخ  ۸میزان  ۱۳۹۸با
محترم هنری کرالی ،رئیس بانک جهانی برای افغانستان
در مقر وزارت مالیه دیدار نمود.
در این دیدار ،جانبین در رابطه به اجالس ساالنۀ بانک
جهانی که قرار است در آینده نزدیک در شهر واشینگتن ،دیسی ایاالت متحدۀ آمریکا دایر گردد ،پیشرفت کار پروژه بند
کجکی و استفاده مؤثر از آب های این بند با درنظرداشت مسایل زیست محیطی بحث و گفتگو نمودند.

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی سرپرست
وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست
جمهوری در امور زیربناء به تاریخ

 ۲۱میزان

 ۱۳۹۸با شماری از واردکننده گان اقالم تجارتی که از
دروازه تورخم کاالهای تجارتی را وارد می نمایند،
دیدار نمود.
در این دیدار که محترم عبدالولید تمیم ،سرپرست
معینیت عواید و گمرکات و محترم محمدیونس مومند،
معاون تجارتی اتاق تجارت وصنایع نیز حضور

قرار است که در اجالس آیندۀ بانک جهانی ضمن
دیگر موضوعات ،در رابطه به کارکردهای یکسالۀ
این بانک در افغانستان ،چگونکی برگزاری
کنفرانس تمویل کننده گان افغانستان در
سال  ۲۰۲۰و نحوۀ تمویل پروژه های بزرگ دارای
اولویت بحث صورت گیرد.
سرپرست وزارت مالیه گفت که افغانستان به پروژه
های مدیریت منابع آبی ،انرژی و زراعت اولویت
داده و آنرا در اجالس بانک جهانی مطرح خواهد
کرد.

سرپرست وزارت مالیه :در سند بودجه ملی پروژه های شامل گردد
که باالی عواید ملی تاثیر مثبت داشته باشد

داشتند ،وارد کننده گان ضمن بیان مشکالت شان گفتند
که ایشان با تطبیق صد در صد قوانین نافذه،
طرزالعمل های گمرکی و کودهای معین تعرفوی
مشکالت ندارند ولی باید این قوانین در تمام گمرکات
محصولی کشور به صورت یکسان تطبیق گردد.
سرپرست وزارت مالیه گفت که برای رسیدن به رشد
اقتصادی و خود کفائی مالی ،همکاری و همآهنگی
حکومت و سکتور خصوصی یک موضوع ضروری
می باشد .محترم قیومی افزود که تمام واردکننده گان
در سراسر کشور باید به قوانین نافذه پاپندی داشته و
اموال شانرا مطابق به آن بشکل صد فیصد تشریح و
طی مراحل نمایند .وزارت مالیه در قسمت تطبیق
قوانین نافذه متعهد بوده و هیچ استثناء و فشاری را
نمی پذیرد.
سرپرست وزارت مالیه گفت که وزارت مالیه در
قسمت حل مشکالت وارد کننده گان مطابق به قوانین و
مقررات

همکاری

همه

جانبه

خواهد

نمود.

در اخیرفیصله بعمل آمد که واردکننده گان ،اتاق
تجارت و صنایع و معینیت عواید و گمرکات نشستی
را به منظور حل فوری مشکالت موجود در دروازه
تورخم برگزار نمایند تا تمام مشکالت موجود یک به
یک بررسی و برای آن راه حل مناسب جستجو گردد..

نشست های استماعیۀ بودجه ملی سال مالی  ۱۳۹۹تحت ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی،
سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء به تاریخ  ۹میزان ۱۳۹۸
در وزارت مالیه دایر گردید.
در این نشست ها ،مسئولین وزارتخانه های انرژی و آب ،زراعت ،آبیاری و مالداری ،حج ،ارشاد و اوقاف،
ادارۀ مستقل ارگان های محلی ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و اعضای کمیتۀ بودجه،
نماینده گان جامعه مدنی ،مؤسسه مطالعات عامه افغانستان ،گروه داد خواهی بودجۀ ملی اشتراک داشتند.
در نخست چارچوب اصلی استماعیۀ سال مالی  ۱۳۹۹برای مسئولین ادارات متذکره بیان گردیده و در رابطه به
نیازمندی های بودجوی این ادارات ،درنظرگرفتن اولویت های شان در بودجۀ ملی سال مالی آینده مطابق به
امکانات مالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سرپرست وزارت مالیه تاکید ورزید که در سند بودجۀ ملی باید پروژه های شامل گردد که باالی وضع معیشتی
مردم ،اوضاع اقتصادی ،کاریابی و عواید ملی تاثیر مثبت داشته و افغانستان را برای رسیدن به خودکفائی
تدریجی اقتصادی کمک نماید.
قابل تذکر است که نشست های استماعیۀ بودجۀ ملی سال مالی  ۱۳۹۹آغاز و بشکل متداوم با تمام واحدهای
بودجوی برگزار خواهد گردید.

