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 جمهوری اسالمی افغانستان 

 وزارت مالیه 

 ۱۳۹۹در سال مالی مالی یتمعین کلیدی  دست آورد های 

مالی   دل  1399سال  ویروسکلی به  پر چالش  (Covid-19ونا)رشیوع  بوددر  خصوصب جهان  در  سال  کاهش  هافغانستان  باعث  در    ۵که 

، حکومت تصمیم گرفت تا سرتاسر کشور  در کشورویروس کرونا    گسترش جلوگیری از  جهت  گردید.  در کشور ص  لصدی تولید نا خا

شد  سبب ولی این موضوع،این ویروس گرددبیشتر  را روی دست گرفته تا مانع انتشار  و تجارت    هابازار   نمودن   بسته   ، قرنطین عمومی

کل فشار  در  وضعیت    نای یابد.  میلیارد افغانی افزایش    36حکومتمصارف    همزمانکاهش و    میلیارد افغانی  31تا عواید داخلی به  

 . نموده است ازدیادی افغان  اردی لی م 67 تمویل میگردد رای اری منابع اخت  که ازافغانستان حکومت باالی ی مال

انکشافی شرکای  مالی  حمایت  و  مالیه  وزارت  تالش  و  سعی  نتیجه  کنترول    حکومت،در  را  مالی  فشار  این  که  توانست  افغانستان 

دهنده نشان  ذیل  انکشافی  مالی    ت  ی حمای   نماید.چارت  مبازره  جهت  حکومت هبودجاز  ت اختیاری و حمای کمک های  از طریق  شرکای 

 تآثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا میباشد.  با

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالی وسط سالبودجه  یو بررس ت داخلیالی، تعدیبودجه مل االیب( Covid-19ات شیوع ویروس کرونا)ریتأث

این در حالیست    شد،  ییهرات شناسا  والیت، در    2020سال    فبروری  24در  در افغانستان  (  Covid-19ویروس کرونا )  مورد  نی اول

ویروس کرونا و اثرات منفی  مبارزه با  برای    ه ی وزارت مال  ء  . بناگردیده بودب ی تصومیالدی    2020  سال   جنوری لی در اوا  یبودجه ملکه  

 نه ی هز  نی تأم  یاختصاص منابع براووی بودج   یها کوداز    یبرختجدید    به  مستلزماجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا  

  6.6تعدیالت داخلی در دو مرحله به ترتیب مبلغ  .  گردیدهمچنان ثبات اقتصادی    و  یماعاجت مصونیت   ،تصح های  بخش  در  ی اضاف  یها

انجام گردید. متعاقبا     تمویل وجوه اخیتاری و کمک های تمویل کننده گانبا  ی  افغان   اردی لی م  21مبلغ    و از داخل بودجه  افغانی  اردی لی م

همین  در    انجام گردید.حکومت ی  یارت اخ  عمیلیارد افغانی میگردد از مناب   ۱۵که بالغ بر    ۱۳۹۹تعدیالت سوم در برسی وسط سال مالی  

 افزود گردید.  مالی  در سند برسی وسط سالتیاری نیز خمنابع جدید غیر ا حال 

 :۱۳۹۹ملی سال  بودجه مصرف

ملاای بمصاارف رسااانید کهسااهم  از بودجااهرا ی افغااان  اردیاالی م 437 بااالغ باار حکوماات، (Covid-19ویااروس کرونااا) باااوجود شاایوع

ذیاال توضااید گردیااده  جزییااات کاماال مصااارف در گااراف. درصااد میباشااد ۸۳درصااد و  ۹۰بالترتیب ادی و انکشااافی عاابودجااه 

 است. 

580

220

100

110
116.85

کمکهای اختیاری موسسات و کشورهای کمک کننده به بودجه ملی افغانستان
ارقام به میلیون دالر

وجوه تشویقی بانک جهانی وجوه عاجل صندوق وجهی پول بانک انکشافی آسیایی وجوه سهل صندوق وجهی پول اتحادیه اروپا

400
306

194

276

۱۳۹۹راپور مصرف بودجه سال مالی 
ارقام به میلیارد افغانی
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 :1400سال مالی  یبودجه مل

جهااات تصاااویب آن باااه پارلماااان کشاااور ارساااال نماااوده  و ترتیااابرا 1400 یساااال ماااال یبودجاااه ملااامساااوده مالیهوزارت 

کشااور جهاات مشااورت والیاات  17بااه1400ملاای سااال مااالی  بودجااه ترتیاابرونااد  انیاادر جر مالیااهوزارت عااالیرتبهمقامات .اساات

و  یخصوصاا سااکتور،  یبااا مااردم محاال ، جامعااه ماادن  ونمااوده ساافر بااه والیااات متااذکره مااردم عمال   هاینیازمناادی  و شااامل نمااودن

و نظاار بااه نیازهااای آنااان برنامااه هااای انکشااافی را اولویاات بناادی و ، دیاادار و مشااوره نمودناادمربوطااه والیااات در مقامااات والیتیاا

 شامل ساختند.  1400در  بودجه سال مالی 

باار اساااس  توالیاا 34 مردمی درکااوچک یپاارو ه هااای برارا ی افغااان  اردیاالی م 3 مبلااغ هیااوزارت مالباارای رساایدن بااه ایاان هاادف، 

در گردیده اسااات یی توساااط ماااردم شناساااا یکاااه پااارو ه هامبلغ در ن ی .اه اساااتفقااار و ساااطد توساااعه اختصااااص داد زانیااا، منفاااوس

 .تطبیق میگرددوالیات سطد 

کوچااک ،  یدهابنااآب ماننااد احااداث  منااابع تی ری ماادشااامل   ۱۴۰۰سااال مااالی بودجااه ملاای در  حکومتانکشااافی اولویاات هااای 

ترانساااپورت، انااار ی، صاااحت، معاااارف، عصاااری ساااازی ، کاریاااابیی برناماااه ها ،یاریاااآب  یمتوساااط و بااازرن و کاناااال هاااا

 سه های کاری میباشد. وگمرکات و الکترونیک سازی پر

 :)ذخایر نقدی( بیالنس حساب واحد خزاین

عوایااد  در جمااع آوری عااین حااال کاااهش رو د حکومااتمصااارف  س کرونااا در کشااور کااه باعااث ازدیاااد باااوجود گسااترش ویاارو

موفقانااه توانساات  مصااارفات بودجااه عااادی خااویش را کااه شااامل اجاارای معاشااات کارمناادان ملکاای و مالیهوزارت  انجامیااد، 

 انکشااافی را یپاارو ه هاااو برنامااه هااا قااراردادیپراخاات هااای توانساات  حکوماات، نیااعالوه باار انظااامی میاشااد پرداخاات نمایااد.

بااالغ 1399 یسااال مااال خااتمدر توانساات  حکومااتهمچنان نمایااد.پرداخاات موقااع آن بااه  را انجااام داده اناادی سااال مالجریان  کااه آنهااا در

 یالمللاا نی صااندوق بااصخشا کااه اساات یدر حااالایاان داشااته باشااد ،  حساااب واحااد خاازایندر  بیالنس رای افغااان  اردیاالی م30.2باار

 .ه استخزانه بود رهی به عنوان ذخ یافغان  اردی لی م 10پول

 ی:بانک جهان یقیبرنامه تشو قیاز طر ۱۳۹۹مالی  سالتطبیق شده اصالحات 

 از یرا باااه عناااوان بخشااا ذیااالاصاااالحات ریفاااورم ۱۰توانسااات باااه تعاااداد افغانساااتان  حکومااات ۱۳۹۹در جریاااان ساااال ماااالی 

بهباااود در را  حکوماااتایااان تعهااادات ، موفقاناااه تطبیاااق نمایاااد(WB/ARTF)بانک جهاااانی ی قی برناماااه تشاااوحکومت در تعهااادات 

اماار  نی ای را فااراهم نمایااد.جحسااابدهیکمک نمااوده و باعااث گردیااد تااا  مکااان مناسااب باارای ساارمایه گااذاری هااای خااارو  تی شاافاف

 .گردیده است( DBIافغانستان در شاخص انجام تجارت )باالرفتن جایگاه  باعث نی همچن 

 ؛(Mobile Money)موبایلتادیات از طریق و  یکی الکترون  تادیات  -1

 ؛تدارکاتو گمرکات ری دکبشمول پالیسی جدید معاشات ی ملکخدمات ات در سیستماصالح -2
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 ؛تجارتوزارت  ACBRستمی ( با سSIGTAS) عوایدت ی ری مد ستمی )اتصال سی ت تجارات در سیستماصالح -3

 ؛اراضی و مشخصات بانک انکشاف پرویسجرکادستر، ،سروی اراضیدی قانون جد ولمبشی ضااصالحات ار -4

 ؛ها ربنادروکی اه مقررهبشمول ، معادن استخراج -5

 ؛انر ی برقخدمات  درات اصالح -6

 ؛اطی احت  هایکودات دراصالح -7

 ؛امهع یگذار هی سرما تی ری مد -8

 ؛تفتیش و بررسیقانون  -9

 ؛تصویب پالیسی حفظ و مراقبت -10

 :پول یالملل نی( صندوق بRCF) هلقرضه س برنامه 

 یداریااو پابزرکااثبااات اقتصاااد  یپااول باارا یالمللاا نی صااندوق باااداره موفقانااه برنامااه قرضااه سااهل را بااا جانااب  مالیااهوزارت 

کمااک را بااه عنااوان امریکااایی ر الااد ونیاالی م 220 مبلااغ پااول یالمللاا نی صااندوق باااداره رهی مااد ئااتی هانجااام داد کااه در نتیجااه ی مال

 ال نموده است.و به خزانه حکومت انتقدیی تأ 2020در سال ملی کشور بودجه 

 

 :پول یالملل نی( با صندوق بECF) قرضه سهلبرنامه 

اداره باااا  نااادهی ساااال آ 3.5 بااارایکشاااور ی و ثباااات اقتصاد یماااال یداریاااپا یبااارا( ECFتحااات برناماااه قرضاااه ساااهل )مالیهوزارت 

 ونیاالی م 370 مبلااغ  برنامااه نیااا قیاااز طر هیااوزارت مالقرار اساات .بااه توافااق رساایده اسااتپااول مااذاکره و  یالمللاا نی صااندوق باا

 ینحسااااب واحاااد خااازابه۱۳۹۹ماااالی  در ساااالآن امریکاییااا رالاااد ونیااالی م 110 نمایاااد کاااه از آنجملاااه مبلاااغ افت ی دررا ر الاااد

 .گردیده استزی وار

در تطبیااق اصااالحات ذیاال بااه پااول  یالمللاا نی صااندوق باااداره افغانسااتان و  حکومااتبرنامااه ،  نیاااتعهاادات از  یبااه عنااوان بخشاا

 :توافق رسیده اند

، آغااااز از دیاااد مینمایااادجت عماااوم اقاااالم تااادارکاتی ی راب را مقااارره تااادارکات عاماااه( NPA) یتااادارکات ملااااداره .1

 ۳۰در خااالل اساات را اسااناد داوطلباای تااذکر گردیااده ر معلومااات مالکیاات داوطلبااان را کااه در ۲۰۲۰نااومبر  ۱تاااری  

 قرارداد در سیستم آنالین نشر مینماید.روز بعد از عقد 

جهاات فااراهم نمااودن کمااک هااای تخنیکاای در امااور ادغااام بانااک هااای ملاای افغااان و نااوی کاباال بانااک،  .2

امااور مااالی و  درمشخصااا  تخنیکاای ساااحه کاااری مشاااورین  وزارت مالیااه بااا مشاااورین تخنیکاای عقااد قاارارداد مینمایااد.

 اجراییوی، ادغام تکنالو ی معلوماتی و پروسه ها کاری و موضوعات دیگر میباشد.

 دیااادرصاااد از تول 2.2را کاااه کسااار بودجاااه درآن حاااد اکثااار  ۱۴۰۰ساااال ماااالی بودجاااه  مساااودهحکومااات  .3

بااا صااندوق بااین المللاای ECFبرنامااه تحاات  مطابقاات و باازرنبااا چااارچوب اقتصاااد  یو بااه طااور کلااباشاادی ناخااالص داخل

 .نمایدپارلمان ارائه پول به توافق رسید است را به 

الیاااه دهناااده م یباااراثبت و پرداخااات شااای افزا یرا بااارا پیشااارفتههدفمناااد و  یافغانساااتان روش هاااا عوایدریاسااات  .4

 .یردگ شی دهندگان بزرن در پ  هی مال عوایدان ی جراز نان ی اطمو ت ی قابل شی بزرن به منظور افزا گان

 .گردیده استلمان ارائه به پار 2017که در سال  د افغانستان بانکتجدید شده قانون تصویب  .5

 :متقاعدینحقوق ، اصالحات و پرداخت  تقاعدصندوق 

باار  را متقاعاادیناز تاان 145,791حقوقانتشااار ویااروس کرونااا در کشااور، توانساات بااا وجااود  مالیااهوزارت باارای نخسااتین بااار 

 یدر طااول سااال مااال ببااار آورده اسااترا ف ناشاای از گسااترش ویااروس کرونااا فشااار هااای مااالی زیاااد رعااالوه ایاان کااه مصااا

از اساساای تاارین سااتون هااا در یکیاا کااه ،گردیاادآغاااز  طی واجد شاارامتقاعدین یی شناسااا یباارا کیااومتری اب  پروسااه .نمایاادپرداخاات 
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تاان از متقاعاادین تکمیاال و  50,598دآوریساات کااه پروسااه بایومتریااک قاباال یا .میباشااد رونااد پرداخااتحسااابدهی درو  تی شاافاف

 متباقی آن در حال جریان میباشد.

اسااناد ه،را ایجاااد نمودو مرکااز تماااس تیلیفااون جهاات سااهولت بیشااتر متقاعاادین ان ی مرکااز خاادمات مشااتر نی همچناا هیااوزارت مال

و  تی در جهااات شااافاف بااازرنگاااام  کیاااکه میباشاااد خااادمات بهتااارالکترونیکی ثبااات و آمااااده فاااراهم نماااودن ساااتمی س درمتقاعدینااا

 شود. یم یتلقحسابدهی 

 یفرصاات باارا کی وشااودبااه طااور کارآمااد و شاافاف اسااتفاده  آنشااد تااا از  سی تأساا 1399 یدر سااال مااال زیاان تقاعااد صااندوق 

 نیز کاهش میدهد. را  حکومتی فشار مال ، که از این طریقبوده یمحل یدر بانکها وجوه ذخیره شدهی گذار هی سرما

 :جینوا کنفرانس

 نااوامبر 24-23  ی تاااربهرا جینااواکنفاارانس  (ونامااای دفتاار سااازمان ملاال متحااد )و  ناادفنل حکومااتبااا  کآافغانسااتان مشااتر حکوماات

( و چاااارچوب ANPDF2افغانساااتان ) انکشاااافصااالد و  یملااادوم چاااارچوب افغانساااتان حکومت . نماااودبرگااازار  2020 ساااال 

یااان ادر .قااارار گرفااات آنهادییاااو تأ تیاااماااورد حماباااه شااارکای باااین المللااای ارایاااه نماااود که( را APFافغانساااتان )مشاااارکت 

بااه ر الااد اردیاالی م 3.3 مبلااغ ( ساااالنه2021-2024) ناادهی چهااار سااال آ یبااراموسسااات مااالی و کشااورهای تمویاال کننااده کنفرانس

 .تعهد سپردندحکومت افغانستان 

 :DCD 2020تمویل کننده گانانکشافی با هاییهمکار یگفتگو

مرباااوط باااه  کی در ماااورد موضاااوعات اساااترات  یالمللااا نی بااا یرا باااا شااارکا DCD-2020گفتگاااوی همکاریهاااای  مالیاااهوزارت 

 نی انجااام داد.همچناارا سااال گذشااته  کیااتوسااعه در  یهااا یموجااود در همکااار یدر افغانسااتان و دسااتاوردها تمویاال گننااده گااان

، بحااث در مااورد مشااارکت  حکومااتی ها تیاابااا اولو ییاز همسااو نااانی اطم یقاباال توجااه باارا یدر مااورد چااالش هااا و فرصاات هااا

 جینااوامتقاباال  ییآنچااه در چااارچوب پاسااخگو  هیاابااه و هااادر براباار تعهاادات مااوثر کمااک  شاارفتی پ  یدر کشااور و بررساا ناادهی آ

(GMAFو سااا ) بااه دنبااال نمود، بحااث هااا توافااق شااده میزمکااان  ری.DCD هااای کشااورهای کمااک کننااده نیاازی ، گاازارش همکار 

 .گرددی منتشر م

 :فدرال آلمان کشور با مذاکرات بین الدول 

بااه گونااه غیاار فاادرال آلمااان   حکومااتافغانسااتان و  یاسااالم یجمهااور حکومااتن ی ب وی توسااعه  یمااذاکرات در مااورد همکااار

تعهااد ( BMZو توسااعه فاادرال آلمااان ) یاقتصاااد هااایی برگاازار شااد. وزارت همکار 2020سااپتامبر سااال  30  ی تاااربهحضااوری 

 هی ساارما در پاارو ه هااای انکشااافی رامیلیااون یااور  240مبلااغ ماایالدی 2020در سااال  تخنیکاای و یمااال یهمکااار یبااراکه نمااود

پااارو ه هاااای انکشاااافی جهااات ثباااات ی برا ورویاااون ی لی م 180 مبلاااغ ، وزارت خارجاااه فااادرال آلماااان نیاااعاااالوه بااار انمایاااد. ی گذار

 .نمودندت ی از افغانستان حما 2020بشردوستانه در سال  یکمک ها یبرا وروی ون ی لی م 19.4 مبلغ و اقتصادی

 (:CARECو تیم های تخنیکی همکاریهای اقتصادی منظقوی آسیای مرکزی ) ء ارکنفرانس وز

 11باااه منظاااور گاااردهم آوردن  2020و کنفااارانس وزرا را در ساااال  CARECیاجاااالس هاااا اساااتی افغانساااتان ر مالیاااهوزارت 

و ادغاااام و بازگردانااادن اقتصااااد پاااس از  ی، اتصاااال منطقاااه ا یمنطقاااه ا یهاااا یهمکاااار تیاااتقو یبااارا CARECکشاااور عضاااو 

covid-19 جی از چااااارچوب نتااااا نی همچناااا رانیاااادر منطقااااه برگاااازار کرد.کنفاااارانس وزCAREC  ی ی و اسااااتراتCAREC 

 ند.کرد تی حما درو جن  توریزم2030

باارق، ساارط، خااط آهاان  بخااش هااای اتصااال منظقااوی، باارعالوه آن مجااالس تخنیکاای تحاات رهبااری معااین مااالی وزارت مالیااه در

 و تجارت نیز دایر گردیده است. 


