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جمهوررئیس غني :د عوایدو راټولولو هڅې دې زیاتې شي

 ۶.۲میلیارد افغانی به منظور ادامه همکاری آلمان و افغانستان

س رپرست وزارت مالیه در اجالس صندوق انکشافی آسیا خواهان حمایت
درازمدت اعضای تمویل کننده این صندوق از افغانستان گردید

د افغانستان د اسالمي جمهوریت جمهوررئیس محمد اشرف
غني نن له غرمې مخکې د هیواد د  ۳۴والیتونو له ملکي او
نظامي مسوولینو سره د ویډیو کنفرانس له الرې د عوایدو
راټولولو بهیر ته د پاملرنې پر زیاتوالي خبرې وکړې.
جمهوررئیس غني په دې ویډیو کنفرانس کې چې د عوایدو او
ګمرکونو معین ،د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې عمومي

عوایدو راټولولو لپاره د ګمرکونو پر فعالیت او شفافیت خپله
پاملرنه او څارنه زیاته کړئ.
جمهوررئیس غني د عوایدو راټولولو او بودجې جوړولو په
برخو کې د مالیې وزارت کارونه او هلې ځلې وستایلې اوپه
ټینګار سره یې وویل ،باید د نورو خپلواکو هیوادونو په څېر
موږ هم خپله بودجه له خپلو عوایدو برابره کړو.

او استرالیا په راتلونکې یوې لسیزې ( )۲۰۲۰-۲۰۳۰کې د خپلو اړیکو
او لیدلوري باندې خبرې وکړی
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رئیس ،د امنیتي او دفاعي ارګانونو رهبرۍ او یو شمېر والیانو
هم حضور درلود ،پ ه والیتونو کې د عوایدو راټولولو پروسه
کې د همغږۍ او هڅو پر زیاتوالي ټینګار وکړ.
جمهوررئیس غني د ګمرکونو د عوایدو د ضایع کېدو پر
مخنیوي په ټینګار امنیتي مسوولینو ته الرښوونه وکړه ،د
زورواکو په ګډون که هر څوک او هر چېرې د عوایدو
راټولولو پر وړاندې خنډ واقع کېږي ،نو جدي او قانوني چلند
دې ورسره وشي.
د هیواد جمهوررئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسوولینو او
والیانو ته الرښوونه وکړه چې پر وخت او قانوني ډول د

جمهوررئیس څرګنده کړه ،د افغانستان حکومت ته د عوایدو
راټولول یو مهم اصل دی او د ځان بسیاینې لپاره د حکومت په
کاري لومړیتوبونو کې ځای لري ،نود عوایدو راټولولو هڅې
دې زیاتې شي .هغه په ټینګار وویل ،په ګمرکونو کې هیڅوک
د عوایدو راټولولو په برخه کې خنډ نشي واقع کېدای او دا یوه
ملي وجیبه ده.
محمد اشرف غني وویل ،د عوایدو راټولولو او بودجې جوړولو
په برخو کې د حکومت ظرفیتونه ښه شوي ،خو د ال پیاوړتیا
لپاره باید منظم او سیستماتیک پروګرامونه ترتیب او تطبیق
شي.
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افغانستان والمان سند  6.2میلیارد افغانی را به منظور تداوم
همکاری های دوجانبه به امضاء رسانید
محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست
وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست
جمهوری در امور زیربناء با محترم مارتین
جیگر ،معاون وزارت همکاری های اقتصادی و
انکشافی آلمان ( )BMZبه تاریخ  ۱۲عقرب
 ۱۳۹۸تداوم حمایت آلمان از افغانستان را تایید
نمودند .الی اخیر سال  ،۱۳۹۸دولت آلمان از
طریق  ،BMZمبلغ  ۶.۲میلیارد افغانی (۷۲
میلیون یورو) به بودجۀ پروژههای همکاری آلمان
– افغانستان اضافه میکند و میزان تعهدات کلی
خود را در سال  ۱۳۹۸به  ۱۸.۱میلیون افغانی
( ۲۱۱میلیون یورو) میرساند.
سرپرست وزارت مالیه در این رابطه گفت «:حکومت
افغانستان به کمک دولت آلمان در حمایت از افغانستان
بسوی برقراری دموکراسی باثبات اذعان دارد .حمایت از
حاکمیت خوب ،انکشاف اقتصادی پایدار و توسعه اشتغال،
انکشاف شهری و زیرساختهای شاروالی به حکومت
افغانستان کمک خواهد کرد تا به سوی رشد اقتصادی و
خودکفائی حرکت کند .من صمیمانه از دولت آلمان به
خاطر ادامه کمکهایش برای یک افغانستان مرفه و با ثبات
تشکر می نمایم».
محترم جیگر بیان کرد «:دولت آلمان افغانستان را برای
رسیدن به صلح و دموکراسی حمایت می نماید .هر نوع
حمایت فعلی باید به اساس پیشرفت های باشد که
از سال  ۱۳۸۰بدینسو صورت گرفته است .به خصوص

در مواردی که زنان و دختران از آنها نفع بردند .دولت
آلمان نقش برجسته خود را به عنوان حمایتکننده طوالنی
مدت افغانستان حفظ خواهد کرد.
در سال  ،۱۳۹۸مبلغ کلی  ۱۴.۱میلیارد افغانی (۱۶۴.۵
میلیون یورو) در بخش همکاری های مالی و مبلغ ۴
میلیارد افغانی ( ۴۶.۵میلیون یورو) نیز در بخش همکاری
های تخنیکی اختصاص داده شد .دولت آلمان در صورت
افزایش اقدامات مبارزه علیه فساد ،ترویج حاکمیت خوب ،و
تطبیق اصالحات توافق شده توسط حکومت افغانستان ،تمایل
دارد.
خود
تعهدات
حفظ
برای
زیادی
بنابراین  BMZهمانگونه که در
چارچوب حسابدهی متقابل جینوا
( ) GMAFبیان شده است ،بخشی از
تمویل مالی خود را مشروط به ایجاد
حکومتداری خوب ،تطبیق اصالحات
و پیشرفت به خصوص در اجرا و
حفظ سکتور انرژی خواهد کرد .اگر
این شرایط برقرار نشود بخشی از این
کمک مالی اختصاص نخواهد یافت.
از میزان تعهد  ۶.۲میلیارد افغانی
( ۷۲ملیون یورو)اضافه شده ،مبلغ
 ۴.۶میلیارد افغانی ( ۵۳.۵ملیون
یورو) به منظور همکاری مالی برای
پروژههای درحال اجرا اختصاص
داده شده است که شامل پروژههائی
مانند توسعه تامین انرژی توسط
انرژی تجدیدپذیر و مؤثریت این
بخش  ،شاهراه ملی کندوز – خلم و
زیرساختهای
توسعه
صندوق
میباشد.
()RIDF
منطقهای
زیرساختهای
برنامه ،RIDF
اقتصادی و اجتماعی در شمال
افغانستان را بهبود می بخشد و مدیران
والیتی را قادر میسازد تا به طور
مستقل ،برنامههای انکشافی را پالنگذاری و تطبیق کنند.

بودجه پروژههای همکاری تخنیکی در حال جریان ،به مبلغ
 ۱.۶میلیارد افغانی ( ۱۸.۵ملیون یورو) به بودجه
پروژههایی از قبیل حمایت از آموزشهای تخنیکی و شغلی
( )TVETو تحقیقات و متخصصان،
اضافه خواهد شد .بودجه تحقیقات و متخصصان اقدامات
کوچکی را تمویل می کند که پروژههای همکاری تخنیکی
را مورد حمایت قرار میدهد.
طی مذاکرات دولت در ماه ثور  ،۱۳۹۸دولت آلمان تعهدی
به میزان  ۵میلیارد افغانی ( ۵۹میلیون یورو) به منظور
همکاری های انکشافی داده است .مبلغ دیگری به میزان
 ۶.۸میلیارد افغانی ( ۸۰میلیون یورو) جهت تمویل صندوق
بازسازی افغانستان ( )ARTFدر سنبله  ،۱۳۹۸فراهم شد.
این صندوق که زیر نظر بانک جهانی اداره میشود ،به
دنبال ایجاد ثبات از طریق ترویج ح کومتداری خوب در
افغانستان است.
این تعهد دوامدار با پیروی از  GMAFاست که در
و
گرفت
سال  ۱۳۹۷جینوا شکل
کنفرانس
بر حسابدهی متقابل میان حکومت افغانستان و جامعه بین -
المللی تاکید دارد و مبنای مهمی برای همکاری در اختیار
میگذارد .تعهد دوا مدار آلمان همچنین در راستای مشارکت
در تعهدات بینالمللی که در کنفرانس بروکسل در
سال  ۱۳۹۵صورت پذیرفت ،قرار دارد و تضمینکننده
ادامه حمایتهای سیاسی و مالی بینالمللی به افغانستان تا
سال  ۱۳۹۹به منظور ساختن دولتی قدرتمند تحت رهبری
افغانها و نهادهایی قدرتم ند است.
عالوه بر این ،این تعهدات دوامدار فرصت مناسبی برای
هر دو طرف افغان و آلمانی فراهم میسازد تا در
مشارکت های خود هماهنگی ایجاد کنند و نیازهای ملی خود
را برای اهداف جهانی توسعه پایدار ( )SDGکه در
توافق نامه پاریس تعیین شده بود ،برآورده سازند.
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سرپرست وزارت مالیه در اجالس صندوق انکشافی آسیا خواهان حمایت
درازمدت اعضای تمویل کننده این صندوق از افغانستان گردید

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور
زیربناء بتاریخ  ۱۴عقرب  ۱۳۹۸به شهر مانیال پایتخت فلپین سفر نموده و در اجالس صندوق انکشافی آسیا )( ADF
اشتراک ورزید.
اجالس صندوق انکشافی آسیا توسط محترم تاکهیکو ناکوو ،رئیس بان ک انکشاف آسیائی افتتاح گردید ،در اجالس تمام
تمویل کننده گان و اعضای عالیرتبۀ بانک انکشاف آسیائی اشتراک داشتند .در این اجالس در رابطه به رشد اقتصادی در

جلسه هیئت مدیره هوتل انترکانتیننتال دایر
گردید

جلسه هیئت مدیره هوتل انترکانتیننتال بتاریخ  ۱۵عقرب
 ۱۳۹۸به ریاست محترم عبدالحبیب ځدران ،معین اداری
وزارت مالیه و اشتراک اعضای هیئت مدیره دایر گردید.
در این جلسه در رابطه به کارکردها و دستآوردهای اخیر
هوتل کانتیننتال ،پالن های مالی و تجارتی هوتل ،طرح
تشکیل و سیستم جدید معاشات ،قرارداد امنیتی برای
سالهای بعدی ،استفاده از زمین های اضافی هوتل و
چگونگی حصول طلبات هوتل بحث همه جانبه صورت
گرفته و در زمینه تصامیم الزم اتخاذ گردید.

معرفی شرکت طبع اسناد مصئون
افغانستان

ممالک آسیائی ،چگونگی کمک به کشورهای فقیر و در حال توسعه ،چارچوب تخصیص منابع استراتیژیک برای صندوق
انکشافی آسیا ،حمایت از کشورهای که اقتصاد شکننده دارند و درگیر منازعه اند ،کاهش فقر ،تقویت همکاری های
منطقوی ،حمایت و تقویت سکتور خصوصی ،ایجاد تسهیالت قرضه برای کشورهای در حال توسعه و دیگر مسایل مرتبط
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

افغانستان او استرالیا په راتلونکې یوې لسیزې (-۲۰۲۰
 )۲۰۳۰کې د خپلو اړیکو او لیدلوري باندې خبرې وکړی
محترم عبدالحبیب ځدران ،معین اداری وزارت مالیه به
ته تاریخ  ۱۴عقرب  ۱۳۹۸شرکت طبع اسناد مصئون را
طی نشستی در حضور تمام وزارتخانه ها و ادارات
دولتی معرفی نمود.

پروفیسور محمد همایون قیومی ،د مالیې وزارت سرپرست او په زیر بنا په چارو کې د ولسمشری ماڼی ستر سالکار ،په
استرالیا هیواد کې د تروریزم د مالي تمویل سره د مبارزې کانفرانس په څنډه کې ددې هیواد د بهرنیو ،او داخلې او
سوداګری وزیرانو سره وکتل .په دغه کتنوکې یې د دې هیواد د بهرنیو چارو او سوداګری له وزیرې آغلې ماریس پین سره
د افغانستان او استرالیا هیواد د راتلونکې یوې لسیزې ( ) ۲۰۳۰- ۲۰۲۰اړیکو او لیدلور باندې خبرې وکړی .همدا رنګه
آغلی پین ته ېې د افغان ستان د اوسني اقتصادي ،سیاسي ،او امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل .دواړو خواوو د
افغانستان ،هند ،او استرالیا هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګری د پراختیا په هکله هم خبرې وکړې .آغلې پین افغانستان
ته د خپل راتلوونکي سفر په هلکه قیومی صاحب ته معلومات ورکړل .دې ډاډ ورکړو چې استرالیا به د افغانستان سره د
دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او تعهداتو په چوکاټ کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي.
د استرالیا هیواد د کورنیو چارو له وزیر ښاغلي پیټر دتن سره په ولیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د اوسنی
جګړې ،تروریزم سره د مبارزې ،او د تروریزم د مالي تمویل د ختمولو په هلکه په تفصیل سره بحث وکړو .له ده څخه یې
د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب ددوی د مرستو اوزمونږ سره یو ځای در تررویزم سره د مبارزې په الره کې
د قربانیو مننه وکړه .ده هم ډاډ ورکړو چې د افغانستان سره خپلو مرستو ته به ادامه ورکوي .پردې سربیره یې ښاغلي دتن
ته د افغانستان حکومت د منطقوي وصل او د افغانستان او مرکزي اسیا تر منځ د پروژو برنامو په هکله هم معلومات
ورکړل.

در نخست معین اداری وزارت مالیه در رابطه به شرکت
دولتی طبع اسناد مصئون و بهادار ،حکم جاللتمآب رئیس
جمهور در مورد ایجاد کمیسیون کاری دایمی جهت طرح
تهیه معیار اسناد و اوراق بهادار و غیر بهادار دولتی
تحت ریاست نمایندۀ وزارت مالیه و عضویت نماینده گان
باصالحیت وزارتخانه ها عدلیه ،امور داخله،
امورخارجه ،ریاست عموی ادارۀ امور ریاست جمهوری
و مراحل ارائه خدمات به اشتراک کننده گان معلومات
داد.همچنان در این نشست پرزنتیشن همه جانبه در مورد
رمزگذاری ،تولید تمام انساد مصئون دولت ،چگونگی
جلوگیری از جعل و تزویر اسناد دولتی ،اعتبار بخشیدن
به اسناد ملی افغانستان ،از میان برداشتن وابستگی به
منابع خارجی و جلوگیری از فرار مالیات به اشتراک
کننده گان ارائه شده و به سواالت ایشان جواب داده شد.
در اخیر فیصله بعمل آمد که تیم تخنیکی شرکت دولتی
طبع اسناد مصئون و بهادار دولتی با کارمندان وزارتخانه
ها و ادارات دولتی جلسات تخنیکی داشته باشند تا در
مور د اعتبار بخشی چاپ و پرنت اسناد شان تبادل نظر
نمایند و در صورت نیاز به سطح باال مجالس صورت
خواهد گرفت.
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مبارزه مؤثر علیه تروریزم،
نیاز به مبارزه جدی علیه
تمویل مالی تروریزم دارد
محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت
مالیه ومشاور ارشد مقام عالی ریاست جهموری در امور
زیربناء در نشست مبارزه با تمویل مالی تروریزم در شهر
ملبورن کشور استرالیا اشتراک نمود.
سرپرست وزارت مالیه در این نشست در مورد موقف
حکومت افغانستان در قبال مبارزه با تمویل مالی تروریزم و
اقدامات فعلی افغانستان در این رابطه صحبت کرد .ایشان
از قربانی های سربازان تمام کشور ها ،بخصوص استرالیا،
در افغانستان قدردانی نموده ،و به مبارزه جدی مشترک
علیه تروریزم در افغانستان و جهان تاکید ورزید .پروفیسور
قیومی افزود که جنگ علیه تروریزم در افغانستان یک
مسوولیت مشترک همه ما می باشد و مبارزه جدی علیه
تروریزم نیاز به توجه جدی دارد.
در ادامه ،ایشان از تمامی اقدامات حکومت افغانستان در
راستای مبارزه علیه تمویل ترورزیم صحبت نموده اطمینان
داد که افغانستان به مثابه قربانی اصلی تروریزم بین المللی
در جد و جهد های خویش برای از بین بردن تروریزم از
هیچ گونه اقدامات دریغ نخواهد ورزید.
این نشست که همه ساله در یکی از کشورهای متعهد در مبارزه با تمویل مالی تروریزم دایر میشود ،امسال با اشتراک  ۶۵کشور ،حضور  ۲۰وزیر ،نماینده های  ۱۴سازمان بین المللی وحدود ۲۰
کمپنی م الی وتخنیکی ،مقامات ارشد ،کارشناسان امور حکومتداری ،صنایع ،تجارت و اکادمیک در کشور استرالیا برگزار گردید.
قرار است نشست بعدی به میزبانی هند در یکی از شهر های آن کشور در سال  ۲۰۲۰دایر شود

د مالیې وزارت سرپرست په افغانستان کې د عامه او خصوصي مشارکت د پروژو پلي کیدو په برخه کې د اسیایې
پراختیا بانک د همکارۍ غوښتونکی شو
د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ
عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي،
د۱۳۹۸لمریزکال د لړم میاشتې په ۱۴مه نېټه د اسیا پراختیایې
صندوق ) (ADFد ناستو په څنډه کې د خصوصي سکټور او د عامه
او خصوصي مشارکت په برخو کې د اسیایې پراختیا بانک له
مرستیال ښاغلي دیوکار ګوپتا ،سره وکتل.
په دې کتنه کې د مالیې وزارت سرپرست وویل چې د کندهار
سولري برښنا پروژه په افغانستان کې د عامه او خصوصي مشارکت
) (PPPیوه بریالۍ بیلګه ده .نوموړي د خصوصي سکټور په برخه
کې د اسیایې پراختیا بانک مرستیال ته یادونه وکړه چې په افغانستان
کې د کورجوړونې ،کرنې او انرژۍ سکټورونو په برخه کې د عامه
او خصوصي مشارکت پروژو لپاره ستر ظرفیت شتون لري ،د
اسیایې پراختیا بانک کولی شي چې د پلي کیدو په برخه کې یې
همکاري وکړي.
د اسیایې پراختیا بانک مرستیال د مالیې وزارت د سرپرست له نظریاتو مننه وکړه او له نوموړي څخه یې غوښتنه وکړه چې  ۳نه تر  ۵پورې ځانګړې پروژې وړاندې کړي چې په دې پروژو کې
د اسیایې پراختیا بانک د افغانستان له حکومت سره کار وکړي او د پلي کیدو په برخه کې یې همکاري وکړي.
د اسیایې پراختیا بانک مرستیال وویل چې د راتلوونکي کال په جنورۍ میاشت کې به د یاد بانک په استازیتوب یو پالوی واستوي تر څو ټاکل شوی پروژې له نږدې څخه د غور او بررسۍ الندې
ونیسي

