جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مالیه
دست آورد های کلیدی معینیتمالی در سال مالی ۱۳۹۹
سال مالی  1399به دلیلشیوع ویروسکرونا( )Covid-19سال پر چالشدر جهان بخصوصدر افغانستان بودهکه باعث کاهش  ۵در
صدی تولید نا خالص در کشور گردید.جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور ،حکومت تصمیم گرفت تا سرتاسر کشور
قرنطین عمومی ،بسته نمودن بازارها و تجارت را روی دست گرفته تا مانع انتشار بیشتر این ویروس گردد،ولی این موضوعسبب شد
تا عواید داخلی به  31میلیارد افغانی کاهش و همزمان مصارف حکومت 36میلیارد افغانی افزایش یابد .این وضعیت در کل فشار
مالیباالی حکومتافغانستان که از منابع اختیاریتمویل میگردد را  67میلیارد افغانیازدیاد نموده است.
در نتیجه سعی و تالش وزارت مالیه و حمایت مالی شرکای انکشافی،حکومت افغانستان توانست که این فشار مالی را کنترول
نماید.چارت ذیل نشان دهنده ی حمایت مالی شرکای انکشافی از طریق کمک های اختیاری و حمایتاز بودجهحکومتجهت مبازره
باتآثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا میباشد.
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اولین مورد ویروس کرونا ( )Covid-19در افغانستان در  24فبروری سال  ، 2020در والیت هرات شناسایی شد ،این در حالیست
که بودجه ملی در اوایلجنوری سال  2020میالدی تصویبگردیده بود .بناء وزارت مالیه برای مبارزه با ویروس کرونا و اثرات منفی
اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مستلزم به تجدید برخی از کودهای بودجویواختصاص منابع برای تأمین هزینه
های اضافیدر بخش های صحت ،مصونیتاجتماعی و همچنان ثبات اقتصادی گردید .تعدیالت داخلی در دو مرحله به ترتیب مبلغ 6.6
میلیاردافغانی از داخل بودجه و مبلغ  21میلیارد افغانی با تمویل وجوه اخیتاری و کمک های تمویل کننده گان انجام گردید .متعاقبا
تعدیالت سوم در برسی وسط سال مالی  ۱۳۹۹که بالغ بر  ۱۵میلیارد افغانی میگردد از منابع اختیاری حکومتانجام گردید .در همین
حال منابع جدید غیر اختیاری نیز در سند برسی وسط سال مالیافزود گردید.
مصرف بودجه ملی سال :۱۳۹۹
باااوجود شاایوع ویااروس کرونااا( ،)Covid-19حکوماات بااالغ باار  437میلیااارد افغااانیرا از بودجااه ملاای بمصاارف رسااانید کهسااهم
بودجااه عااادی و انکشااافیبالترتیب  ۹۰درصااد و  ۸۳درصااد میباشااد .جزییااات کاماال مصااارف در گااراف ذیاال توضااید گردیااده
است.

راپور مصرف بودجه سال مالی ۱۳۹۹
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بودجه ملی سال مالی :1400
وزارت مالیهمساااوده بودجاااه ملااای ساااال ماااالی  1400راترتیاااب و جهااات تصاااویب آن باااه پارلماااان کشاااور ارساااال نماااوده
اساات.مقامات عااالیرتبهوزارت مالیااه در جری اان رونااد ترتیااب بودجااه ملاای سااال مااالی 1400بااه 17والیاات کشااور جهاات مشااورت
و شااامل نمااودن نیازمناادیهای مااردم عمالبااه والیااات متااذکره ساافر نمااوده و بااا مااردم محاال  ،جامعااه ماادنی  ،سااکتور خصوص ای و
مقامااات والیتی ادر والیااات مربوطااه دیاادار و مشااوره نمودنااد ،و نظاار بااه نیازهااای آنااان برنامااه هااای انکشااافی را اولویاات بناادی و
در بودجه سال مالی  1400شامل ساختند.
باارای رساایدن بااه ایاان هاادف ،وزارت مالیااه مبلااغ  3میلیااارد افغااانیرا برایپاارو ه هااای کااوچکمردمی در  34والیاات باار اساااس
نفاااوس ،میا ازان فقااار و ساااطد توساااعه اختصااااص داده اسااات.اینمبلغ در پااارو ه هایکاااه توساااط ماااردم شناسااااییگردیده اسااات در
سطد والیاتتطبیق میگردد.
اولویاات هااای انکشااافیحکومت در بودجااه ملاای سااال مااالی  ۱۴۰۰شااامل ماادیریت منااابع آب ماننااد احااداث بناادهای کوچااک ،
متوساااط و بااازرن و کاناااال هاااای آبیا ااری ،برناماااه هایکاریاااابی ،ترانساااپورت ،انااار ی ،صاااحت ،معاااارف ،عصاااری ساااازی
گمرکات و الکترونیک سازی پروسه های کاری میباشد.
بیالنس حساب واحد خزاین (ذخایر نقدی):
باااوجود گسااترش ویااروس کرونااا در کشااور کااه باعااث ازدیاااد مصااارف حکوماات و در عااین حااال کاااهش در جمااع آوری عوایااد
انجامیااد ،وزارت مالیه موفقانااه توانساات مصااارفات بودجااه عااادی خااویش را کااه شااامل اجاارای معاشااات کارمناادان ملکاای و
نظااامی میاشااد پرداخاات نمایااد.عالوه باار ایاان ،حکوماات توانساات پراخاات هااای قااراردادی پاارو ه هاااو برنامااه هااای انکشااافی را
کااه آنهااا در جریانسااال مالیانجااام داده انااد را بااه موقااع آنپرداخاات نمایااد.همچنان حکوماات توانسااتدر خااتم سااال مااالی 1399بااالغ
باار30.2میلیااارد افغااانیبیالنس را در حساااب واحااد خاازاین داشااته باشااد  ،ایاان در حااالی اساات کااه شاخصصااندوق بااین المللاای
پول 10میلیارد افغانی به عنوان ذخیره خزانه بوده است.
اصالحات تطبیق شده سال مالی  ۱۳۹۹از طریق برنامه تشویقی بانک جهانی:
در جریاااان ساااال ماااالی  ۱۳۹۹حکومااات افغانساااتان توانسااات باااه تعاااداد ۱۰ریفاااورم اصاااالحات ذیااال را باااه عناااوان بخشا ای از
تعهاااداتحکومت در برناماااه تشاااویقیبانک جهاااانی )(WB/ARTFموفقاناااه تطبیاااق نمایاااد ،ایااان تعهااادات حکومااات را در بهباااود
شاافافیت و حسااابدهیکمک نمااوده و باعااث گردیااد تااا مکااان مناسااب باارای ساارمایه گااذاری هااای خااارجی را فااراهم نمایااد.این اماار
همچنین باعث باالرفتن جایگاه افغانستان در شاخص انجام تجارت ( )DBIگردیده است.
 -1تادیات الکترونیکی و تادیات از طریق موبایل()Mobile Money؛
 -2اصالحات در سیستمخدمات ملکیبشمول پالیسی جدید معاشات کدری گمرکات و تدارکات؛
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 -3اصالحات در سیستمتجارتی (اتصال سیستم مدیریتعواید ( )SIGTASبا سیستم ACBRوزارت تجارت؛
 -4اصالحات اراضیبشمول قانون جدیدسروی اراضی ،انکشاف پرویسجرکادستر ،و مشخصات بانک اراضی؛
 -5استخراج معادن ،بشمول مقرره هایدروکاربن ها؛
 -6اصالحاتدر خدماتانر ی برق؛
 -7اصالحات درکودهای احتیاط؛
 -8مدیریت سرمایه گذاری عامه؛
 -9قانون تفتیش و بررسی؛
 -10تصویب پالیسی حفظ و مراقبت؛
برنامه قرضه سهل ( )RCFصندوق بین المللی پول:
وزارت مالیااه موفقانااه برنامااه قرضااه سااهل را بااا جانااب اداره صااندوق بااین المللاای پااول باارای ثبااات اقتصاااد بزرکااو پایااداری
مالیانجااام داد کااه در نتیجااه هیئاات ماادیرهاداره صااندوق ب این الملل ای پااول مبلااغ  220میلی اون دال ار امریکااایی را بااه عنااوان کمااک
بودجه ملی کشور در سال  2020تأییدو به خزانه حکومت انتقال نموده است.

برنامه قرضه سهل ( )ECFبا صندوق بین المللی پول:
وزارت مالیهتحااات برناماااه قرضاااه ساااهل ( )ECFبااارای پایا اداری ماااالی و ثباااات اقتصادیکشاااور بااارای  3.5ساااال آیناااده باااا اداره
صااندوق ب این الملل ای پااول مااذاکره و بااه توافااق رساایده اساات.قرار اساات وزارت مالی اه از طری اق ای ان برنامااه مبلااغ  370میلی اون
دالااار را دریافتنمایاااد کاااه از آنجملاااه مبلاااغ  110میلیاااون دالااار امریکاییاااآن در ساااال ماااالی ۱۳۹۹بهحسااااب واحاااد خااازاین
واریزگردیده است.
بااه عنااوان بخش ای از تعهاادات ای ان برنامااه  ،حکوماات افغانسااتان و اداره صااندوق ب این الملل ای پااول در تطبیااق اصااالحات ذیاال بااه
توافق رسیده اند:
 .1ادارهتااادارکات ملاای ( )NPAمقااارره تااادارکات عاماااه رابرایعماااوم اقاااالم تااادارکاتی تجدیاااد مینمایاااد ،آغااااز از
تاااری  ۱نااومبر  ۲۰۲۰معلومااات مالکیاات داوطلبااان را کااه در راسااناد داوطلباای تااذکر گردیااده اساات را در خااالل ۳۰
روز بعد از عقد قرارداد در سیستم آنالین نشر مینماید.
 .2جهاات فااراهم نمااودن کمااک هااای تخنیکاای در امااور ادغااام بانااک هااای ملاای افغااان و نااوی کاباال بانااک،
وزارت مالیااه بااا مشاااورین تخنیکاای عقااد قاارارداد مینمایااد .ساااحه کاااری مشاااورین تخنیکاای مشخصااا در امااور مااالی و
اجراییوی ،ادغام تکنالو ی معلوماتی و پروسه ها کاری و موضوعات دیگر میباشد.
 .3حکومااات مساااوده بودجاااه ساااال ماااالی  ۱۴۰۰را کاااه کسااار بودجاااه درآن حاااد اکثااار  2.2درصاااد از تولیا اد
ناخااالص داخلیباشاادو بااه طااور کل ای بااا چااارچوب اقتصاااد باازرن مطابقاات و تحاات برنامااه ECFبااا صااندوق بااین المللاای
پول به توافق رسید است را به پارلمان ارائه نماید.
 .4ریاساااتعواید افغانساااتان روش هاااای هدفمناااد و پیشااارفته را بااارای افزایشااثبت و پرداخااات بااارای مالیاااه دهناااده
گان بزرن به منظور افزایش قابلیتو اطمیناناز جریانعواید مالیه دهندگان بزرن در پیش گیرد.
 .5تصویب قانون تجدید شده د افغانستان بانک که در سال  2017به پارلمان ارائه گردیده است.
صندوق تقاعد  ،اصالحات و پرداخت حقوق متقاعدین:
باارای نخسااتین بااار وزارت مالیااه بااا وجااود انتشااار ویااروس کرونااا در کشااور ،توانسااتحقوق145,791تاان از متقاعاادین را باار
عااالوه ایاان کااه مصااارف ناشاای از گسااترش ویااروس کرونااا فشااار هااای مااالی زیاااد را ببااار آورده اساات در طااول سااال مااالی
پرداخاات نمایااد .پروسااه بایومتریااک باارای شناساااییمتقاعدینواجد شاارایط آغاااز گردیااد ،کااه یکیاااز اساساای تاارین سااتون هااا در
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شاافافیت و حسااابدهی دررونااد پرداخاات میباشااد .قاباال یادآوریساات کااه پروسااه بایومتریااک  50,598تاان از متقاعاادین تکمیاال و
متباقی آن در حال جریان میباشد.
وزارت مالیااه همچنااین مرکااز خاادمات مشااتریانو مرکااز تماااس تیلیفااون جهاات سااهولت بیشااتر متقاعاادین را ایجاااد نموده،اسااناد
متقاعدینا ادر سیساااتمالکترونیکی ثبااات و آمااااده فاااراهم نماااودن خااادمات بهتااار میباشااادکه یا اک گاااام بااازرن در جهااات شااافافیت و
حسابدهی تلقی می شود.
صااندوق تقاعااد نیااز در سااال مااالی  1399تأساایس شااد تااا از آن بااه طااور کارآمااد و شاافاف اسااتفاده شااودویک فرصاات باارای
سرمایه گذاریوجوه ذخیره شده در بانکهای محلی بوده ،که از این طریق فشار مالیحکومت را نیز کاهش میدهد.
کنفرانس جینوا:
حکوماات افغانسااتان مشااترکآ بااا حکوماات فنلنااد و دفتاار سااازمان ملاال متحااد (یونامااا) کنفاارانس جینااوارا بهتاااری  24-23نااوامبر
ساااال  2020برگااازار نماااود .حکومتافغانساااتان چاااارچوب دوم ملااای صااالد و انکشااااف افغانساااتان ( )ANPDF2و چاااارچوب
مشاااارکت افغانساااتان ( )APFرا باااه شااارکای باااین المللااای ارایاااه نماااود کهماااورد حمایااات و تأییااادآنها قااارار گرفااات .درایااان
کنفرانسموسسااات مااالی و کشااورهای تمویاال کننااده باارای چهااار سااال آینااده ( )2021-2024ساااالنه مبلااغ  3.3میلیااارد دالاار بااه
حکومت افغانستان تعهد سپردند.
گفتگوی همکاریهایانکشافی با تمویل کننده گان:DCD 2020
وزارت مالیاااه گفتگاااوی همکاریهاااای  DCD-2020را باااا شااارکای با این المللا ای در ماااورد موضاااوعات اساااترات یک مرباااوط باااه
تمویاال گننااده گااان در افغانسااتان و دسااتاوردهای موجااود در همکاااری هااای توسااعه در یااک سااال گذشااته را انجااام داد.همچنااین
در مااورد چااالش هااا و فرصاات هااای قاباال توجااه باارای اطمینااان از همسااویی بااا اولوی ات هایحکوماات  ،بحااث در مااورد مشااارکت
آینااده در کشااور و بررساای پیشاارفت در براباار تعهاادات مااوثر کمااک هااا بااه ویاا ه آنچااه در چااارچوب پاسااخگویی متقاباال جینااوا
( )GMAFو سااایر مکااانیزم هااا توافااق شااده ،بحااث نمود.بااه دنبااال  ، DCDگاازارش همکاریهااای کشااورهای کمااک کننااده نیااز
منتشر میگردد.
مذاکرات بین الدول با کشور فدرال آلمان :
مااذاکرات در مااورد همکاااری توسااعه وی بینحکوماات جمهااوری اسااالمی افغانسااتان و حکوماات فاادرال آلمااان بااه گونااه غیاار
حضااوری بهتاااری  30سااپتامبر سااال  2020برگاازار شااد .وزارت همکاریهااای اقتصااادی و توسااعه فاادرال آلمااان ( )BMZتعهااد
نمااود کهباارای همکاااری مااالی و تخنیکاای در سااال 2020ماایالدی مبلااغ  240میلیااون یااور را در پاارو ه هااای انکشااافی ساارمایه
گذارینمایاااد .عاااالوه بااار ایا ان  ،وزارت خارجاااه فااادرال آلماااان مبلاااغ  180میلیونیا اورو برایپااارو ه هاااای انکشاااافی جهااات ثباااات
اقتصادی و مبلغ  19.4میلیونیورو برای کمک های بشردوستانه در سال  2020از افغانستان حمایتنمودند.
کنفرانس وزراء و تیم های تخنیکی همکاریهای اقتصادی منظقوی آسیای مرکزی (:)CAREC
وزارت مالیاااه افغانساااتان ریاسااات اجاااالس هاااای CARECو کنفااارانس وزرا را در ساااال  2020باااه منظاااور گاااردهم آوردن 11
کشاااور عضاااو  CARECبااارای تقویاات همکااااری هاااای منطقاااه ای  ،اتصاااال منطقاااه ای و ادغاااام و بازگردانااادن اقتصااااد پاااس از
 covid-19در منطقااااه برگاااازار کرد.کنفاااارانس وزیااااران همچنااااین از چااااارچوب نتااااایج CARECو اسااااتراتی ی CAREC
2030توریزم و جندر حمایت کردند.
باارعالوه آن مجااالس تخنیکاای تحاات رهبااری معااین مااالی وزارت مالیااه در بخااش هااای اتصااال منظقااوی ،باارق ،ساارط ،خااط آهاان
و تجارت نیز دایر گردیده است.
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