
 

بند برق نغلو و سب سیتشن جدید توربین چهارم 

سروبی فعال گردید

به توربین چهارم بند برق نغلو و سب استیشن جدید سروبی 

توسط محترم پروفیسور محمد همایون  ۱۳۹۸قوس  ۲۲تاریخ

قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی 

ریاست جمهوری در امور زیربناء افتتاح و بهره برداری 

 .سپرده شد

میلیون دالر  ۳.۵این سب استییشن به هزینه بیشتر از از 

آمریکائی که از سوی بانک جهانی پرداخت گردیده است، 

میگاوات  ۲۵ساخته شده است و با فعال شدن توربین متذکره 

 .افغانستان افزایش بعمل می آیدبرق به شبکۀ ملی برق 

در مراسم افتتاح این پروژه که شماری از مسئولین د 

افغانستان برشنا شرکت نیز حضور داشتند محترم قیومی، 

سرپرست وزارت مالیه گفت:" موجودیت انرژی برق کافی 

اساس توسعه زیربنای توسعه اقتصادی کشور می باشد، 

ش تولید انرژی برق حکومت افغانستان مصمم است تا در بخ

از منابع داخلی سرمایه گذاری ها بیشتر شود. وی افزود که 

بازسازی توربین چهارم بند نغلو با هزینۀ کمتر از سوی 

است و جای افتخار کارمندان شرکت برشنا بازسازی شده

است که این پروژه بزرگ توسط خود افغان ها باز سازی 

 ".گردیده است

قابل تذکر است که کار اعمار سب استیشن جدید سروبی به 

 AK-میالدی توسط کمپنی ترکی ۲۰۱۷تاریخ مارچ سال

 AYآغاز گردیده و در مدت دو نیم سال به پایه اکمال رسید.
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 هارمین جلسه تخنیکی شورای عالی اتصال منطقوی برگزار گردیدچ

 

مالیې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د چک جمهوریت له سفیر  د
 سره د مخه ښې ناسته وکړه

 

الیې وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له شپاړس ورځني م
کمپاین څخه نمانځنه وکړه

 
 



 

مالیې وزارت د ښځو په 
وړاندې د تاوتریخوالي له 
شپاړس ورځني کمپاین 

 څخه نمانځنه وکړه
مالیې وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 

او د بشر حقونو نړیوالې ورځې شپاړس ورځنی 

 ۲۰د لېندۍ میاشتې په  لمریزکال ۱۳۹۸د کمپاین 

مه نېټه په مالیې وزارت کې و نمانځه. په دې 

پروګرام کې کلیوالو مېرمنو السي صنایع نندارې 

 .ته وړاندي کړل

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو 

لیې وزارت سرپرست د اسالم په مبارک دین د کلیوالو مېرمنو د السي صنایعو لیدنه وکړه. د ما کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي، د مالیې وزارت په انګړ کې

نه د زیاته کړه، چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ژمکې د ښځو د جایګاه بیانولو ترڅنګ وویل، چې ښځې د ټولنې نیمه برخه ده او د هیواد په اقتصادي وده کې د دوی رول ارزښتناک دی. نوموړي 

برخه کې اغیزمن ګام یاد کړ او ټولو هغو کسانو چې د ښځو مالتړ او د هغوی اقتصادي پیاوړي کول دي. د مالیې وزارت سرپرست، د دې نندارتون ترسره کېدل د ښځو د السي صنایعو څخه د مالتړ په 

 .نندارتون په جوړولو کې یې هڅې کړي دي مننه وکړه

 .ی دید په کچه په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندي د تاوتریخوالي مخنیوي او بشرحقونو نړیوالې ورځې شپاړس ورځنی کمپاین په الره اچولد یادونې وړده، چې حکومت د هیوا

چهارمین جلسه تخنیکی شورای 

 عالی اتصال منطقوی برگزار گردید
قوس  ۲۱ به تاریخ چهارمین جلسۀ تخنیکی شورای عالی اتصال منطقوی 

تحت ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست  ۱۳۹۸

وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور 

 .زیربناء در مقر وزارت مالیه دایر گردید

در این نشست طبق اجندا در رابطه به میکانیزم مشخص در خصوص 

فغانستان در پروسۀ کنفرانس های اارزیابی دستآوردها و پیشرفت

ئی در باره افغانستان )ریکا(، همکاری های اقتصادی، همکاری منطقه

نستان به عنوان چهار راه ترانزیت اتصال منطقوی و مبدل ساختن افغا

برد، اتصال -منطقه، توسعۀ مبادالت تجاری در یک چارچوب منفعتی برد

ز طریق راه الجورد، شبکۀ ملی فایبر نوری با شبکۀ کشور آذربایجان ا

پیشرفت ها و چالش های این تطبیق این پروژه و دیگر مسایل مرتبط 

 .بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم الزم اتخاذ گردید

قابل تذکر است که کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ئی در باره 

افغانستان)رکا( طی یک ابتکار کم سابقه توسط حکومت افغانستان در 

به هدف ایجاد یک چارچوب اقتصاد منطقه یی به محوریت  ۱۳۸۴ال س

 پوريقتصادی و تجارتی بحث صورت می گیرداین کشور عرض اندام نمود که در این نشست ها روی پروژه های دارای اولویت مانند انرژی، ترانسپورت، ترانزیت، مخابرات و تقویت روابط ا

سږ کال تر اوسه ۱۹۸ میلیارده افغانی ملي عواید را ټول شوي. تیر کال 

همدا وخت ۱۷۹.۴۶ میلیارده افغانی راټولې شوې وې.سږ کال ۱۸.۵۴ 

میلیارده زیات عواید راټول شوي. همدا رنګه تر اوسه ملي بودیجه، 

پراختیایي او عادي دواړه،۹۰ سلنه مصرف شوې ده. د مالي کال تر پایه به 

 .خپل اهدافو ته ورسیږو
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د مالیې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د چک جمهوریت 
 له سفیر سره د مخه ښې ناسته وکړه

 
 

د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون 

مه نېټه د افغانستان لپاره د چک جمهوریت له سفیر ښاغلي پیتر  ۱۹د لیندۍ میاشتې په لمریزکال  ۱۳۹۸د قیومي، 

 .اشتیپانک سره د مخه ښې ناسته وکړه

مالیې وزارت سرپرست د چک جمهوریت د سفیر له کړنو او فعالیتونو څخه د مننې تر څنګ د په دې لیدنه کې د 

 .څخه مننه وکړه افغانستان حکومت له لومړیتوبونو سره سم د یاد هیواد له پراختیایې مرستو

له د چک جمهوریت سفیر په افغانستان کې د خپل ماموریت له دوران څخه د خوښي څرګندولو تر څنګ وویل چې 

 .افغانستان سره به د یاد هیواد مرستې دوام ومومي

 

د مالیې وزارت اداري مرستیال د افغانستان لپاره د المان فدرال 

جمهوریت له سفیر

 

 مه نېټه د افغانستان ۱۹د لیندۍ میاشتې په لمریزکال  ۱۳۹۸د د مالیې وزارت اداري مرستیال ښاغلي عبدالحبیب ځدراڼ 

 .لپاره د المان فدرال جمهوریت له سفیر ښاغلي پیتر پروګل سره وکتل

په دې کتنه کې د مالیې وزارت اداري مرستیال له افغانستان سره د یاد هیواد له مرستو څخه د مننې تر څنګ له نوموړي 

تخنیکي مرسته پای ته رسیدلې سره یې د افغانستان د مصؤنو سندونو د چاپ پروژې په لومړي فاز چې د المان هیواد په 

 .او په نږدې راتلوونکې کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي هر اړخیزې خبرې وکړې

د افغانستان لپاره د المان سفیر د افغانستان د مصؤنو سندونو د چاپ پروژې د کار له پرمختګ څخه خوښي وښوده او له 

.مرستو د دوام ډاډ یې وکړافغانستان سره یې په بېالبیلو برخو کې د خپل هیواد 

 قانون مالیات برعایدات

  
مالیه اخذ  

: دوم ماده  

 وخارج داخل در وحکمی حقيقی اشخاص عوايد کليه از( 1) 

 مقيم وعوايديکه آيد می بدست افغانی منابع از که کشور
 نمايد، می حاصل خارج از و افغانی غير منابع از افغانستان

 .ميگردد اخذ ماليه قانون اين احکام طبق

 افغانستان مقيم ذيل شرايط واجد حکمی و حقيقی اشخاص( 2) 

 : شوند می پنداشته

 در مالی سال طول در شخص اصلی اقامتگاه صورتيکه در 1-

.باشد کشور داخل  

) مدت مجموعا   ، مالی سال طول در شخص صورتيکه در 2-

.باشد نموده سپری افغانستان بداخل را روز(  183  

 خدمات انجام منظور به مالی سال طول در کارکنانيکه 3-

.باشند گرديده توظيف کشور از بخارج دولتی  

 يا گرفته صورت مالی سال درطول آن تآسيس اداراتيکه 4-

.باشد افغانستان داخل به آن مرکزی ادارۀ  

 افغانستان مقيم اشخاص توسط عوايديکه:  افغانی منابع -
 در دولتی ادارات های وازدارائی درداخل کشور ازمنابع
.ميباشد ميگردد، حاصل خارج  

 افغانستان مقيم اشخاص توسط عوايديکه:  غيرافغانی منابع -
.ميگردد حاصل افغانستان درداخل سايرکشورها ازمنابع  

 داخلی ازمنابع اشخاص توسط عوايديکه: داخلی منابع -
.ميگردد حاصل افغانی وغير افغانی ازمنابع کشوراعم  

 ذیل تعاریف هذا، برعایدات مالیات تعلیماتنامه مطابق 2.

 :میشود دانسته تطبیق قابل

: که باشد می حکمی نهاد يک" سهامی شرکت. "الف  

.باشد شده تأسيس شرکت يک بنام. 1  

 قانون که بوده خدمات ويا صنعت ، تجارت چنان منظورآن. 2

.باشد قرارنداده منع آنرا  

 قابل سهم اسناد ذريعه که بوده معين اصلی سرمايه دارای. 3

.باشد شده ارائه انتقال  

 سهامی شرکت دارائی توسط تنها شرکاء های مسؤليت. 4

.بتواند اداشده  

 نشده تاديه مبلغ ومنحصربه محدود شرکاء مسؤليت درآن. 5

.باشد شان تعهدشده سرمايه اسهام  

:که باشد می حکمی نهاد يک" محدودالمسؤليت شرکت. "ب  

.باشد شده تأسيس شرکت يک بنام. 1  

 قانون که بوده خدمات ويا صنعت ، تجارت چنان منظورآن. 2

.باشد قرارنداده منع آنرا  

 اسنادغيرقابل ذريعۀ که بوده معين اصلی سرمايه دارای. 3

.باشد شده ارائه انتقال  

.بتواند اداشده شرکت دارای توسط شرکت مسؤليت. 4  

 اسهام مبلغ به منحصر و محدود شرکاء مسؤليت درآن. 5

اساسنامه مگراينکه باشد شان شده تعهد سرمايه  

 نموده حکم بزرگتررا مسئوليت افغانستان قوانين ويا شرکت
.باشد  
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هفتمین جلسۀ هیئت 
مدیرۀ د آریانا 

افغان هوایی شرکت 
 دایر گردید

هفتمین جلسۀ هیئت مدیرۀ د آریانا 

 ۲۳ به تاریخ افغان هوایی شرکت 

تحت ریاست محترم  ۱۳۹۸قوس 

عبدالحبیب ځدران، معین اداری 

وزارت مالیه در مقر این وزارت دایر 

 .گردید

در رابطه به منظوری  در این جلسه

استخدام دو تن مشاور ارشد حقوقی برای پیشبرد  مبلغ پرداخت معاشات هشت تن مشاورین بخاطر ترتیب طرح ها و مدل ها برای احیای شرکت هوایی باختر از بودجه داخلی د آریانا هوایی شرکت،

ل دفتر، ترمیمات دفاتر برای احیای شرکت خوائی باختر از بودجه د آریانا افغان هوایی شرکت، پالن تجارتی میان امور حقوقی شرکت متذکره، مصارف ابتدائی معاشات کارمندان، خریداری وسای

و دیگر  ۳۹۹۱هزار تن حجاج برای سال  ۱۵هزار و  ۳۰وزارت دفاع ملی و د آریانا افغان هوایی شرکت، اخذ سالت های پروازی همچنان طی مراحل اسناد پروسه حجاج به تفکیک تعداد حجاج 

 .موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم الزم اتخاذ گردید

 

 د مالیاتي ماحسبینو ازموینه واخیستل شوه

جواز د اخیستو لپاره د مالیې وزارت د عوایدو لوی د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د مالیاتي چارو د ادارې قانون د دري دېرشمې مادې د حکم پر بنسټ هغو کسانو چې د مالیاتي محاسب د 

د لیندۍ میاشتې په  لمریزکال  ۱۳۹۸د)ابتدایي شارټ لېسټ( کې یې شپېته کسان ټاکل شوي وو، ریاست ته یې غوښتنلیکونه سپارلي وو او ټاکل شوي شرایط یې پوره کړي وو، په لومړني نوملړ 

 .مه نېټه د گمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ کې یې ازموینه واخیستل شوه ۲۱

لیتوب وروسته د مالیاتي محاسب جواز ورکول کېږي چې دغه محاسب به د دفتر د مالیاتي چارو د ادارې قانون د دري دېرشمې مادې د حکم له مخې د مالیاتي محاسبینو لپاره په ازموینې کې تر بریا

 .او ځانگړې پتې لرونکی وي او په مالیاتي ادارو کې به د حقوقي او حکمي اشخاصو مالیاتي چارې پر مخ وړي

. د یادونې وړ ده چې د مالیاتي محاسبینو د جواز اخیستلو دغه پروسه په راتلونکي کې ال پسې وغځېږي
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