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عناوین مهم
دسیمه ایزې همکارۍ په تړاو د افغانستان ،پاکستان ،تاجیکستان،
ازبکستان د مالیو وزیرانو او نړیوال بانک ترمنځ پنځه اړخیزه ناسته

یک شنبه

 ۲۸میزان
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د سیمه ایزې همکارۍ په تړاو د افغانستان ،پاکستان،
تاجیکستان ،ازبکستان د مالیو وزیرانو او نړیوال بانک ترمنځ
پنځه اړخیزه ناسته

دمالیې وزارت سرپرست د نړیوال بانک او پیسو نړیوال صندوق مدیره
پالوي په کلنۍ ناسته کې ګډون وکړ

سرپرست وزارت مالیه با معاون ادارۀ تضمین سرمایه گذاری های چند
جانبه در رابطه به پروژه های زراعت و انرژی شامل بستۀ سرمایه
گذاری خودکفائی اقتصادی افغانستان بحث نمود

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناء په چارو کې د
ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد
همایون قیومي۱۳۹۸،لمریزکال د تلې میاشتې په  ۲۶مه
نېټه د امریکا متحده ایالتونو په واشنګټن ډیسي کې د نړیوال
بانک او پیسو نړیوال صندوق مدیره پالوي د کلنۍ ناستو په
څنډو کې د پاکستان ،تاجیکستان ،ازبکستان د مالیو له
وزیرانو او نړیوال بانک له استازې سره ولیدل.

الرې د منځنۍ اسیا هیوادونو په السرسي ،د ټرانسپورټي او
انرژۍ د پروژو له الرې د یادو هیوادونو په نښلولو ،د
افغانستان له خاورې سویلي اسیا ته د منځنۍ اسیا د انرژۍ
په لېږد او نورو ورته مسایلو په تړاو خبرې او د نظرونو
تبادله وشوه.
پرېکړه وشوه ،چې د سیمه ایزې همکارۍ پراخېدو د

سرپرست وزارت مالیه با سفیر ترکمنستان مقیم کابل در مورد
موضوعات اقتصادی ذیعالقه بحث نمود
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په دې لیدنه کې د سیمه ایزې اقتصادي او پراختیایي
همکاریو په پراخېدو ،هغه پروژو باندي چې د یادو هیوادونو
په ګټه دي ،د چابهار او ګوادر بندرونو ته د افغانستان له

څرنګوالې په تړاو دي د یادو هیوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ
تخنیکي بحثونه دوام پیدا کړي او دې غځېږي
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د مالیې وزارت سرپرست د نړیوال بانک او
پیسو نړیوال صندوق مدیره پالوي په کلنۍ
ناسته کې ګډون وکړ
د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناء په چارو کې د ولسمشرۍ
عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي ،د
۱۳۹۸لمریزکال د تلې میاشتې په  ۲۷مه نېټه د امریکا متحده ایالتونو
په واشنګټن ډیسي کې د نړیوال بانک او پیسو نړیوال صندوق مدیره
پالوي په ناستو کې ګډون وکړ.
په دې ناستو کې چې د افغانستان له لوري د افغانستان بانک
سرپرست ښاغلي وحیدهللا نوشیر ،هم ګډون کړی وو ،د بېوزلۍ
کمولو ،نړیوال اقتصاد په ودې ،په نړۍ کې پرمختګ ته په پرتو
ستونزو په ځانګړي توګه د بشري سرچینو ،استوګنیز چاپېلایر،
کاري فرصتونو او نورو اړینو نړیوالو موضوعاتو په تړاو خبرې
وشوې .
د یادونې وړده ،چې هر کال د مني په موسم کې نړیوال بانک او د
پیسو نړیوال صندوق مدیره پالوی ،د پراخو نړیوالو موضوعاتو او
د نړیوالې پراختیا په الره کې د پرتو ستونزو بررسي کولو په موخه
ناستې جوړوې .

سرپرست وزارت مالیه با معاون ادارۀ تضمین
سرمایه گذاری های چند جانبه در رابطه به
پروژه های زراعت و انرژی شامل بستۀ
سرمایه گذاری خودکفائی اقتصادی افغانستان
بحث نمود
محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی
ریاست جمهوری در امور زیربناء به تاریخ  ۲۶میزان  ۱۳۹۸در حاشیۀ اجالس ساالنۀ هیئت
مدیرۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در شهر واشنگتن دیسی ایاالت متحدۀ آمریکا با
محترم ویجای ایر ،معاون ادارۀ تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه ( )MIGAدیدار نمود .
در این دیدار ،سرپرست وزارت مالیه از ادارۀ میگا بخاطر بیمه پروژه برق گازی مزار شریف
تشکری نموده و جانبین در رابطه به بستۀ سرمایه گذاری خود کفائی اقتصادی افغانستان ،جلب و
جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های شامل این بسته ،سرمایه گذاری در بند برق کجکی و
دیگر مسایل مرتبط بحث و گفتگو نمودند.
ادار ۀ تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در بخش بیمۀ پروژه های زراعت و انرژی شامل بستۀ
سرمایه گذاری خود کفائی اقتصادی افغانستان ابراز عالقه نمود .سرپرست وزارت مالیه گفت به
زودی تمام جزئیات مکمل پروژه های شامل بستۀ متذکره را در اختیار شان قرار خواهد داد.
قابل تذ کر است که ادارۀ تضمین سرمایه گذاری های چندجانبه بخشی از صندوق انکشاف سکتور
خصوصی بانک جهانی بوده که هدف آن ایجاد فرصت ها برای سرمایه گذاری بزرگ ،بسیج ساختن
سرمایۀ خصوصی و کمک کشورهای عضو سازمان انکشاف بین المللی ) (IDAجهت انکشاف

سکتور خصوصی پایدار و پاسخگو ،می باشد.

3

سرپرست وزارت مالیه با سفیر ترکمنستان مقیم کابل در مورد
موضوعات اقتصادی ذیعالقه بحث نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت
مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور
زیربناء مؤرخ  ۲۳میزان  ۱۳۹۸با محترم اویزوف خواجه
سفر گیدویچ ،سفیر ترکمنستان مقیم کابل در مقر وزارت مالیه
دیدار نمود.
در این دیدار ،طرفین در رابطه به پیشرفت روند کار پروژه
های که با جانب ترکمنستان به امضاء رسیده است؛ در بخش
های خط آهن ،انرژی برق ،اتصال منطقوی بحث و تبادل نظر
نمودند.

همچنان طرفین در رابطه به انتخاب زمان مناسب
برای برگزاری کمیسیون دوجانبه اقتصادی و
تجارتی دوجانبه میان افغانستان و ترکمنستان نیز
بحث صورت گرفت.
سفیر ترکمنستان اطمینان داد که کشورش متهد به
تسریع روند کار پروژه های که میان افغانستان و
ترکمنستان به امضاء رسیده است ،می باشد.

سرپرست وزارت مالیه :از صندوق بین المللی پول در خواست می
نمائیم تا در بخش تطبیق سند استراتیژی خود کفائی اقتصادی افغانستان
همکاری نمایند

محترم داکتر محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت
مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در
امور زیربناء به تاریخ  ۲۶میزان  ۱۳۹۸در حاشیۀ
نشست ساالنۀ هیئت مدیره بانک جهانی و صندوق بین
المللی پول با محترم میتسوهیرو فروسوا ،معاون
اجرائیوى صندوق بین المللی پول برای آسیای مرکزی
و محترم جهاد آزور ،مسئول صندوق بین المللی پول
در خاورمیانه و آسیای مرکزی بطور جداگانه مالقات
نمود.
در این دیدار ها ،سرپرست وزارت مالیه در رابطه
استراتیژی جدید حکومت افغانستان مبنی بر مبارزه
علیه فساد اداری معلومات داده گفت که ما متعهد به
مبارزه جدی علیه فساد و عوامل آن هستیم و تا محو
کامل این پدیده مبارزه آنرا ادامه خواهیم داد.
همچنان سرپرست وزارت مالیه در رابطه به پیشرفت
های اخیر اقتصادی و مالی حکومت افغانستان ،کاهش
مصارف مالی ،بلند رفتن عواید ملی ،پایان موفقانۀ
برنامه اصالحات اقتصادی و مالی حکومت افغانستان با

صندوق بین المللی پول ،بستۀ سرمایه گذاری
خودکفائی اقتصادی افغانستان به معاون اجرائیوى
صندوق بین المللی پول و مسئول صندوق بین المللی
پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی معلومات ارائه
نمود .محترم قیومی از ایشان درخواست نمود تا در
بخش تطبیق سند استراتیژی خود کفائی اقتصادی
افغانستان همکاری نمایند.
سرپرست وزارت مالیه گفت که بخاطر تداوم
اصالحات مالی و اقتصادی ،افغانستان باید شامل
برنامه جدید صندوق بین المللی پول گردد که در آن
ضمن تداوم اصالحات در اقتصاد بزرگ ،جلب
سرمایه گذاری خارجی در افغانستان ،کاریابی و
صادرات نیز شامل گردد.
صندوق بین المللی پول ضمن استقبال از اصالحات
مالی و اقتصادی افغانستان ،اطمینان دادند که در آینده
نزدیک تیم های تخنیکی و رهبری هردوجانب در
رابطه به برنامۀ جدید بحث های شانرا آغاز خواهند
کر

د مالیې وزارت ویاند :د افغانستان
اقتصادي ځان بسیاینې سند ملي
پایدارې ودې ته د رسیدو او د
افغانستان د خلکو هوساینې لپاره دی

د مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس
ښاغلي شمروزخان مسجدي ،د۱۳۹۸لمریزکال د تلې میاشتې
په  ۲۳مه نېټه د مالیې وزارت د السته الوړنو او فعالیتونو
څخه د اطالع رسونې او د سوداګرو ،د خصوصي سکټور
استازو او رسنیو د ستونزو اوریدو په موخه بامیانو والیت ته
سفر وکړ.
په پیل کې د مالیې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس د
بامیانو له والي ښاغلي محمد طاهر زهیر سره وکتل او له
نوموړي سره یې د مالیې وزارت د اطالع رسونې میکانیزم
شریک کړ .د بامیانو والي هم د اطالع رسونې په رول او
ارزښت خبرې وکړې او د مالیې وزارت د اړیکو او عامه
پوهاوي له رئیس څخه یې بامیانو والیت ته د سفر او د یاد
وزارت له کړنو او فعالیتونو څخه د اطالع رسونې په موخه
مننه وکړه.
د بامیاتو والیت له مستوفي اغلی حلیمې راهپیما ،سره یې په
لیدنه کې په کاري پروسو ،د یاد والیت د مستوفیت په ستونزو
او نورو اړوندو مسایلو بحث او د نظر تبادله وکړه .د مالیې
وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس ډاډ ورکړ چې د
بامیانو والیت د مستوفیت ستونزې به د یاد وزارت له رهبرۍ
سره شریکوي

همداشان د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس د خصوصي سکټور،
مدني ټولنو او رسنیو له استازو سره وکتل او د مالیې وزارت د
السته راوړنو او فعالیتونو لنډ راپور او د یاد وزارت د اطالع
رسونې میکانیزم یې له دوی سره شریک کړ .په دې لیدنه کې
د خصوصي سکټور ،مدني ټولنو او رسنیو له استازو سره
خپلې ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل .ښاغلي مسجدي
دوی ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې د مالیې وزارت رهبرۍ
ته رسوي تر څو امکاناتو او نافذه قوانینو ته په کتو سره ورته
رسیدنه وشي.
همدا راز د مالیې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس د
بامیانو پوهتنون ته والړ او د مالیې وزارت السته راوړنې او
فعالیتونه یې په تېرو پنځو کلونو کې د ملي عوایدو راټولیدو،
مؤثریت او مثمریت او همداشان د خلکو لومړیتونو ته په کتو
سره د پراختیایې بودیجې د لګښت ،بودیجوي اصالحاتو او
نړیوالو معیارونو سره سم د  ۱۳۹۸مالي کال د ملي بودیجې د
ترتیب ،د بامیانو والیت د پراختیایې پروژو لپاره د تخصیص
شوی بودیجې ،اصالحاتو ،سیستم جوړونه او له فساد سره
مبارزه ،د سېمې له دیارلسو هیوادونو سره د دوه اړخیزو
کمېسیونونو د جوړولو او مدیریت ،د مالیې وزارت نړیوالو
السته راوړنو لکه په بریا سره د بروکسل ،وارسا او جینوا
کنفرانسونو د تر سره کیدو په برخه کې د یو سمینار له الرې د
بامیانو پوهنتون محصلینو ته تشریح کړل.
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رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه:
اقدامات اصالحی حکومت باعث گردیده است که
بیش از پنجاه فیصد بودجه ملی را از منابع داخلی
تامین نماییم

دستآوردهای پنج سال اخیر وزارت مالیه ،چگونگی
وضعیت مالی کشور و پالن های اقتصادی آینده حکومت
و وزارت مالیه به تاریخ  ۲۱میزان  ۱۳۹۸طی سمیناری
برای محصلین و استادان پوهنتون ړنا ارائه گردید.
در این مراسم محترم شمروز خان مسجدی ،رئیس ارتباط
و آگاهی عامه وزارت مالیه ،محترم سید مصطفی سعیدی،
معاون علمی-تدریسی و شماری از محصلین و استادان
این پوهنتون اشتراک داشتند.
محترم سید مصطفی سعیدی ،معاون علمی-تدریسی
پوهنتون ړنا در سخنان افتتاحیه ،ضمن تشکری از ابتکار
وزارت مالیه بخاطر اطالع رسانی از دستآوردهای این
وزارت و تعهد اصل پاسخگوئی گفت که برگزاری این
سمینار باعث بلند رفتن آگاهی محصلین از دستآوردها و
اصالحات مالی افغانستان گردیده و محصلین می توانند از
فعالیت های اقتصادی حکومت به خصوص وزارت مالیه
اطالع حاصل نمایند.
محترم شمروز خان مسجدی ،رئیس ارتباط و آگاهی عامۀ
وزارت مالیه اهداف ،دستآوردها ،دورنمای اقتصادی و
پالن های وزارت مالیه را برای محصلین تشریح نموده و
گفت که وزارت مالیه تالش می نماید تا با تطبیق
اصالحات ،مبارزه علیه فساد و ترتیب بودجۀ ملی از
منابع داخلی به خود کفائی تدریجی مالی برسد.
رییس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه گفت ":طی سال
های گذشته این وزارت توانسته است که عواید ملی را
از  ۹۹میلیارد به  ۱۸۹میلیارد و مصرف بودجۀ انکشافی
خویشرا از  ۴۶فیصد به  ۹۵فیصد افزایش دهد .همچنان
طی سال های اخیر مصرف بودجۀ انکشافی به سطح
حکومت از  ۴۴فیصد به  ۹۱فیصد افزایش یافت که این
مسئله تطبیق بیشتر پروژه های انکشافی را نشان می
دهد".

وی افزود که در سال مالی در سند بودجۀ ملی برای جمع
آوری عواید ملی  ۱۸۸میلیارد افغانی تعیین گردیده است.
گزارش ها نشان می دهد که عواید ما مطابق به پالن پیش
رفته و امیداواریم که عواید ملی را بیشتر از هدف تعیین
شده جمع آوری نماییم.
همچنان محترم مسجدی طی این سمینار در رابطه به
سیستم سازی ،تطبیق اصالحات ،مبارزه علیه فساد،
همکاری های منطقوی و ترازیتی با کشورهای منطقه و
دستآوردهای های بین المللی وزارت مالیه بشمول
برگزاری کنفرانس بروکسل و کنفرانس ژنیو ،پالن های
آینده و بستۀ سرمایه گذاری جهت رسیدن افغانستان به
خودکفائی مالی معلومات داده و به سواالت محصلین و
استادان پاسخ ارائه نمود.
در اخیر به خاطر اطالع رسانی جامع و مؤثق از
کارکردها و فعالیت های وزارت مالیه ،پوهنتون ړنا به
رئیس ارتباط و آگاهی عامه لوح تقدیر اعطا نمود.

د مالیې وزارت سرپرست :د اسیایی پراختیا بانک څخه غواړو چې د سېمه ایزې نښلونې
په پروژو کې له افغانستان سره مرسته وکړي

د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي ،د
۱۳۹۸لمریزکال د تلې میاشتې په  ۲۶مه نېټه د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د مدیره پالوي په کلنۍ غونډو کې د ګډون په
موخه د امریکا متحده ایاالتو واشنګټن ډي سي ښار ته په سفر تللی ،د یادو غونډو په حاشیه کې یې د اسیایی پراختیا بانک له رئیس
ښاغلي تاکهیکو ناکوو سره وکتل.
په دې کتنه کې د مال یې وزارت سرپرست له لومړي سره له اداري فساد سره د جدي مبارزې په اړه د افغانستان حکومت د نوی
ستراتیژۍ ،د افغانستان اقتصادي او مالي وروستیو پرمختګونو ،د پیسو نړیوال صندوق سره د مالي او اقتصادي اصالحاتو د شپږو
پړاونو بریالۍ ارزونې د پای ته رسیدو ،د افغانستان ا قتصادي ځان بسیاینې استراتیژۍ ،سېمه ایزه نښلونه او په دې اړه د افغانستان
حکومت د پالنونو ،په بریا سره د ولسمشرۍ ټاکنو د تر سره کیدو او یو شمېر نورو مهمو مسایلو په اړه معلومات شریک کړل.
د مالیې وزارت سرپرست د اسیایې بانک له رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د سېمه ایزې نښلونې په پروژو کې له افغانستان سره
همکاري وکړي .نوموړي زیاته کړه چې موږ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په امر کې جدي یو او د افغانستان حکومت له فساد
سره د مبارزې ستراتیژۍ د ترتیب موخه دا ده چې اداري فساد ریښې له منځه یوسي.
د اسیایې پراختیا بانک رئیس د مالیې وزارت سرپرست ته بلنه ورکړه تر څو په راتلوونکی کال کې د اسیایې پراختیا صندوق ()ADF
په ناسته کې ګډون وکړي چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د اسیایې پراختیا بانک په راتلوونکو مرستو خبرې وشي.

د زیربناو پراختیا عالي شورا څلورمه تخنیکي ناسته وشوه

د زیربناو پراختیا څلورمه تخنیکي ناسته د۱۳۹۸لمریزکال د تلې میاشتې په  ۲۳مه نېټه د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو
کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي ،په مشرۍ په مالیې وزارت کې جوړه شوه.
په دې ناسته کې د سړکونو د ساختمان اړوند موضوعاتو ،د نفتو او ګازو د پروژو پلي کیدو په ستونزو ،د ننګرهار والیت د حصار شاهي
د  ۲۰میګاواټه لمریزې برښنا په پروژې ،د یادې پروژې په تر سره شویو فعالیتونو ،د دې پروژې په اوسني وضعیت ،په پکتیکا او
ارزګان والیتونو کې د  ۵میګاواټه لمریزې برښنا په پروژو ،په شته ستونزو او حل الرو بحث او د نظرونو تبادله وشوه او په اړه یې
الزمې پریکړې وشوې.

