
ریاست عمومي پالیسی مالی و اقتصاد بزرګ

راپور مدیریت نقدی

۱۳۹۹میزان، ، ۲۸

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د مالیې وزارت 
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وزارت مالیه

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Finance



.کاهش قابل مالحظه را نشان میدهد۱۳۹۸جمع آوری عواید در مقایسه به عین زمان سال مالی ۱۳۹۹از آغاز سال مالی 

۱۳۹۸با ۱۳۹۹مقایسه عواید حقیقی سال مالی 

ارقام به میلیارد افغانی

ادارات
حقیقی

تفاوت 
13981399

%7.9-63.3658.34گمرکات
%35.8-27.3817.58وزارت ها

%27.6-14.1910.28مستوفیت ها
%34.3-22.0914.51مالیه دهندگان بزرگ

%26.6-12.439.12مالیه دهندگان متوسط
%8.7-2.632.40مالیه دهندگان کوچک

7.93عواید متفرقه

%15.4-142.08120.16مجموع 

8.9912.7انتقال پول از د افغانستان بانک

151.1132.86مجموع کلی

RMISسیستم : منبع



۱۳۹۹مقایسه عواید حقیقی با هدف سال مالی 

ارقام به میلیارد افغانی

ادراه مربوط
اجراآت ماهانه برای حصول هدف تفاوتحقیقی هدف کلی

قوسعقربمیزان ملیارد افغانیملیارد افغانیملیارد افغانی

23.437.817.817.81-81.7758.34ریاست عمومی گمرکات 

17.015.675.675.67-78.8361.82ریاست عمومی عواید

7.252.422.422.42-24.8317.58وزارت خانه ها

3.021.011.011.01-13.3010.28مستوفیتها

9.093.033.033.03-23.6014.51مالیه دهنده ګان بزرگ 

5.131.711.711.71-14.259.12مالیه دهنده ګان متوسط

0.450.150.150.15-2.852.40مالیه دهنده ګان کوچک

7.93عواید متفرقه

40.4413.4813.4813.48-160.60120.16مجموعه

انتقال شده4.50-17.2012.70مبلغ مفاد افغانستان بانک 

44.94-177.80132.86مجموعه عمومی

RMISسیستم : منبع



بشکل ګراف۱۳۹۹مقایسه عواید حقیقی با هدف سال مالی 



۱۳۹۹روز اخیر سال مالی ۱۰جمع آوری عواید روزانه در 

ات دگمرک جموععوای م

234379613میزان 17, 1399

360244604میزان 19, 1399

393172565میزان 20, 1399

254352606میزان 21, 1399

280451731میزان 22, 1399

261396657میزان 23, 1399

228230458میزان 24, 1399

318266584میزان 26, 1399

317156473میزان 27, 1399

311212523میزان 28, 1399

296286581اوسط 10 روز اخیر

ه د روزان وای ع
خ اری ت

ارقام به میلیون افغانی 



: نوت
میلیارد ۴۰.۴۴میلیار افغانی هدف تعین ګردیده است، که نظر به حالت فعلی رضورت است تا در ربع چهارم مبلغ ۱۷۷.۸مبلغ 19-نظر به سناریوی کوید

.افغانی که عواید یکبارګی شامل آن منیباشد جمع آوری ګردد

۱۳۹۹پیشبینی عواید به اساس نه ماه اول سال مالی 

عواید پیشبینی شده1399عواید حقیقی نه ماه گذشته سال مالی ارقام  به میلیارد افغانی

مجموعقوسعقربمیزانسنبلهاسدرسطانجوزاثورحملحوتدلوجدیسناریوها

1911.7212.6413.378.899.088.5714.9610.6014.7015.7215.5918.15154.0-سناریوی کوید

11.712.613.48.99.18.615.010.614.717.2917.1519.97159.0%(10)روند رشد 

11.712.613.48.99.18.615.010.614.716.1419.1223.25163.1به اساس سال های قبل

139814.513.514.215.522.213.315.811.415.119.715.136.7207.0عواید حقیقی سال مالی 

AFMISسیستم : منبع



خالصه مصارف بودجه

ارقام به ملیون افغانی

مصارفاتنوع 
تفاوتمصارف حقیقی

13981399(1398-1399)

87,213.589,280.32,066.8مصارف انکشافی

%4.9-%53.5%58.4فیصدی اجرای بودجه انکشافی

10,737.1-219,317.4208,580.2مصارف عملیاتی

%3.0-%69.6%72.6فیصدی اجرای بودجه عملیاتی

8,670.3-306,530.9297,860.6مصارف کلی

%4.1-%63.8%67.9فیصدی اجرای بودجه کلی

AFMISسیستم : منبع



(Mn Afs )

I

حالیه افتتاحیه 

16,0489,877

(344)(2,056)

01,454

10,62410,624

10,00010,000

36,32829,900

II

16,048

524

132,862

101,894
(231)

101,662

17,194

1,749

253,468
(49,500)

(210,139)(بشمول انتقاالت دارایی به والیات)  مجموع مصارف بودجه عادی 

(6,171)

9,877

III

(344)75,787

49,50076,600

49,15551,211

51,21125,389
27,445نیاز نقدی تخصیصات(2,056)

IV

میزاندریافت هاوجوه قابل دریافت 

285,904212,45073,454

175,800132,86242,938

92,91062,39430,516

28,00018,6639,337

58,34737,16821,179

6,5636,5630

17,19417,1940

میزاندریافت هاوجوه قابل دریافت

55,29739,50015,798
8,7248,7240

3730373

46,20030,77515,425

میزانمصارفتعهد 

90,12438,06852,057

59,91525,20534,710

21,7028,87612,826

1,842886956

6,6663,1013,564

  قرضه صندوق بین اللملی پول

( میلیون مفاد اسعار194)صندوق ببن المللی پول -      قرضه 

( میلیون مقاد اسعار24)     اتحادیه اروپا 

مجموع بودجه منظور شده

مجموع تخصیصات صادر شده

مجموع وجوه خالص

(بودجه عادی)   کمک ها 
LOTFA-      صندوق نظم و قانون 

     اداره قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان ـ وزارت دفاع

( میلیون اضافه957)     اداره قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان ـ وزارت امور داخله  

مصارف

(حساب بودجه انکشافی اختیاری+صندوق بازسازی افغانستان)  سایر دریافت ها 

بانک جهانی/      صندوق بازسازی افغانستان 

     کمک های انکشافی ایاالت متحده امریکا 

(ADB)     بانک انکشافی آسیایی 

     کمک های ایاالت متحده امریکا

     سایر دونر ها

(+وجوه تشویقی )     صندوق بازسازی افغانستان 

(کمک ها)  بودجه انکشافی غیر اختیاری 

تخصیصات مصرف ناشده

(کمک ها)  بودجه انکشافی اختیاری 

مصارف

 وجوه موجود خالص

(عواید داخلی و تعهد دونر ها)وجوه قابل دریافت
منابع

   بودجه عادی
   عواید داخلی 

وضعیت نقدی روزانه خزاین

O ctober 19, 2020

خالصه وجوه اختیاری

خالصه منابع و استفاده از وجوه جریان سال
بدون حد سقف و مفاد اسعار (1399)  بیالنس افتتاحیه وجوه اختیاری سال مالی 

  حسابات

  وجوه اختیاری در حساب واحد خزاین

(20,000)  وجوه انکشافی اختیاری در کود 

  بیالنس وجوه مصرف ناشده در والیات

  بیالنس ذخیروی بابت تفاوت اسعاری

  حد سقف ذخایر وجوه خزاین

اختیاری-   بیالنس مجموعی 

(بودجه عادی و انکشافی )   کمک دونر ها 

   عواید جمع آوری شده روزانه

(بودجه عادی)  مجموع عواید داخلی جمع آوری شده 

(پیشکی های وزارت دفاع و امور داخله )کمک های مصرف ناشده    

(1399وجوه دونر ها  )  دریافت خالص 

(قرضه+ بشمول کمک دونر ها + عواید داخلی  )  مجموع دریافت ها

  انتقاالت به بخش مصارف بودجه انکشافی اختیاری  

و مصارف (1399)  میزان مجموع دریافت ها 

مصارف - (1399دریافت ها + بیالنس افتتاحیه حساب واحد خزاین )  میزان مجموع وجوه اختیاری 

وجوه موجود در بخش بودجه انکشافی اختیاری
بودجه و تخصیصاتوضعیت نقدی

(1398)بیالنس افتتاحیه 

دریافت ها


