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.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

%10.8-60.8354.23گمرکات

%35.5-24.9216.07وزارت ها

%29.1-13.629.65مستوفیت ها

%33.9-20.3513.46مالیه دهندگان بزرگ

%26.4-11.938.78مالیه دهندگان متوسط

%8.3-2.292.10مالیه دهندگان کوچک

7.92عواید متفرقه

%16.2-133.94112.21مجموع 

8.9912.7انتقال پول از د افغانستان بانک

142.9124.91مجموع 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

27.549.189.189.18-81.7754.23ریاست عمومی گمرکات 

20.856.956.956.95-78.8357.98ریاست عمومی عواید

8.762.922.922.92-24.8316.07وزارت خانه ها

3.651.221.221.22-13.309.65مستوفیتها

10.143.383.383.38-23.6013.46مالیه دهنده ګان بزرگ 

5.471.821.821.82-14.258.78مالیه دهنده ګان متوسط

0.750.250.250.25-2.852.10مالیه دهنده ګان کوچک

7.92عواید متفرقه

48.3916.1316.1316.13-160.60112.21مجموعه

انتقال شده4.50-17.2012.70مبلغ مفاد افغانستان بانک 

52.89-177.80124.91مجموعه عمومی

RMISسیستم : منبع



بشکل ګراف۱۳۹۹مقایسه عواید حقیقی با هدف سال مالی 



۱۳۹۹روز اخیر سال مالی ۱۰جمع آوری عواید روزانه در 

ارقام به میلیون افغانی 

تاریخ 
عواید روزانه

مجموععوایدگمرکات

2348207555میزان ,1399

3265258523میزان ,1399

5345305650میزان ,1399

630210761378میزان ,1399

8366139505میزان ,1399

9305328633میزان ,1399

10279454733میزان ,1399

11301480781میزان ,1399

12312594906میزان ,1399

13344454798میزان ,1399

317430746روز اخیر10اوسط 



: نوت
میلیارد ۴۸.۳۹میلیار 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

1911.712.613.48.99.18.615.010.615.116.116.218.9156.2-سناریوی کوید

11.712.613.48.99.18.615.010.615.117.717.820.8161.4(10%َ) روند رشد 

11.712.613.48.99.18.615.010.615.111.813.916.9147.6به 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

نوع مصارفات
تفاوتمصارف حقیقی

13981399(1398-1399)

81,314.083,725.12,411.1مصارف انکشافی

%3.9-%50.6%54.5فیصدی اجرای بودجه انکشافی

8,151.0-206,692.6198,541.6مصارف عملیاتی

%2.4-%66.0%68.4فیصدی اجرای بودجه عملیاتی

5,739.9-288,006.6282,266.7مصارف کلی

%3.2-%60.6%63.8فیصدی اجرای بودجه کلی

AFMISسیستم : منبع



(Mn Afs)
I

حالیھ افتتاحیھ 
16,04810,902
(344)(626)

02,115
10,62410,624
10,00010,000
36,32833,015

II
16,048

798
124,913

101,661
(1,612)

100,049
17,194
1,749

243,905
(48,232)

(200,819)  مجموع مصارف بودجھ عادی (بشمول انتقاالت دارایی بھ والیات)
(5,146)
10,902

III

(344)75,787
48,23273,855
47,88848,513
48,51325,342

25,968نیاز نقدی تخصیصات(626)
IV

میزاندریافت ھاوجوه قابل دریافت 
285,904204,26881,636
175,800124,91350,887
92,91062,16130,749

28,00018,6639,337
58,34736,93521,412
6,5636,5630

17,19417,1940

میزاندریافت ھاوجوه قابل دریافت

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

3730373
46,20030,77515,425

میزانمصارفتعھد 

88,42635,22053,207
59,85323,19236,662
20,2618,26711,994
1,842885956
6,4702,8763,595

   کمک دونر ھا ( بودجھ عادی و انکشافی)

   عواید جمع آوری شده روزانھ
  مجموع عواید داخلی جمع آوری شده (بودجھ عادی)

  کمک ھای مصرف ناشده ( پیشکی ھای وزارت دفاع و امور داخلھ)
  دریافت خالص ( وجوه دونر ھا 1399)

  مجموع دریافت ھا( عواید داخلی + بشمول کمک دونر ھا + قرضھ)
  انتقاالت بھ بخش مصارف بودجھ انکشافی اختیاری  

  میزان مجموع دریافت ھا (1399) و مصارف
  میزان مجموع وجوه اختیاری (بیالنس افتتاحیھ حساب واحد خزاین + دریافت ھا 1399) - مصارف

وجوه موجود در بخش بودجھ انکشافی اختیاری
بودجھ و تخصیصاتوضعیت نقدی

بیالنس افتتاحیھ (1398)
دریافت ھا

وضعیت نقدی روزانھ خزاین
October 4, 2020

خالصھ وجوه اختیاری

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

  حسابات
  وجوه اختیاری در حساب واحد خزاین

  وجوه انکشافی اختیاری در کود (20,000)
  بیالنس وجوه مصرف ناشده در والیات

  بیالنس ذخیروی بابت تفاوت اسعاری
  حد سقف ذخایر وجوه خزاین

  بیالنس مجموعی - اختیاری

     صندوق بازسازی افغانستان (وجوه تشویقی +)

  بودجھ انکشافی غیر اختیاری (کمک ھا)

تخصیصات مصرف ناشده

  بودجھ انکشافی اختیاری (کمک ھا)

مصارف
 وجوه موجود خالص

وجوه قابل دریافت(عواید داخلی و تعھد دونر ھا)
منابع

   بودجھ عادی
   عواید داخلی 

     صندوق بازسازی افغانستان / بانک جھانی

     کمک ھای انکشافی ایاالت متحده امریکا 

(ADB) بانک انکشافی آسیایی     
     کمک ھای ایاالت متحده امریکا

     سایر دونر ھا

  قرضھ صندوق بین اللملی پول

     قرضھ - صندوق ببن المللی پول (194 میلیون مفاد اسعار)

     اتحادیھ اروپا (24 میلیون مقاد اسعار)

مجموع بودجھ منظور شده
مجموع تخصیصات صادر شده

مجموع وجوه خالص

   کمک ھا (بودجھ عادی)
LOTFA - صندوق نظم و قانون     

     اداره قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان ـ وزارت دفاع
     اداره قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان ـ وزارت امور داخلھ  (957 میلیون اضافھ)

مصارف

  سایر دریافت ھا (صندوق بازسازی افغانستان+حساب بودجھ انکشافی اختیاری)


	Dari report

