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دهد. این  های اقتصاد بزرگ و پالیسی های مالی دولت را نشان میسکتورعملکرد دولت در  گزارش مالی ربعوار،

بر گیرنده عملکرد دولت در بخش های رشد تولید ناخالص داخلی، انفالسیون، نرخ تبادله اسعار، ارقام  در ،گزارش

به را  ۰۴۱۰سال  (جوزا و )حمل، ثور هعملکرد سه ماه که باشد و مصارفات می درات و واردات، جمع آوری عوایدصا

 .نشان می دهد ۰۴۱۱سال عین سه ماه با طور مقایسوی 

و اطالعات گزارش به اساس ارقام اداره ملی احصائیه و معلومات، بانک مرکزی و سیستم معلوماتی اداره تمام معلومات 

 ترتیب گردیده است.( AFMISمالی افغانستان )

و گزارشدهی اقتصادی و مالی وزارت مالیه ترتیب گردیده توسط کارمندان ریاست عمومی پیش بینی یادشده، گزارش 

یک عبدالتمیم  آن توسط هرو تحلیل ترتیب  یسی مالی وئیس پالرالرحمن حکیمزی حسیب یی کلی آن توسط رهنما که

فهیم حیدر احمد استانکزی و کریمی، محمد معین ابراهیمی، محمد هارون صافی، انصاراهلل رضایی، خلیل الرحمن 

  صورت گرفته است.
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 (Executive Summary) و اقتصادی خالصه گزارش مالی

را  ۰۴۱۰سال  (جوزا حمل، ثور و) در جریان سه ماه اول اقتصاد بزرگ و سکتور مالی دولتهای این گزارش عملکرد سکتور

 است. بیان نموده

 تحوالترا  علت عمده آن .را تجربه کردفیصد  ۲۱۰۲منفی الی  چشمگیریرشد تولید ناخالص داخلی کاهش ، ۰۴۱۱در سال 

 آن متاثردولت از اثر فعالیت های تجارتی منابع عایداتی و تمام  آورد، زیرا توان به شمار می کشورمیان آمده در ه یرات بیو تغ

، امکان بهبود ۰۴۱۰مالی در ربع اول سال دولت از نگاه و عملکرد بهتر  ، اما با در نظر داشت وضعیت اقتصادی کنونیگردید

 .را می توان پیش بینی کرددر رشد تولید ناخالص داخلی الی اخیر سال مالی 

 متیق یرا باال یراتیثأکه تپیدا کرد افزایش به شدت  ،سالدر اواخر به ویژه  ۰۴۱۱ یسال مال در جریان شاخص مواد مصرفی

نیز  ۰۴۱۰اول سال  در ربع ،این رشد .نمود گردد، وارد یم یداریخر ییکایبه دالر امرعمدتاً که  ییمواد غذابه ویژه  ،کاالها

شاخص مواد قیمت در و احتمال می رود که رشد  پیدا کردافزایش  ۰۶۲به  ۰۰۶۰۴ ازغذایی شاخص مواد  ادامه یافته و قیمت

 .یابدادامه همچنان غذایی 

پس از ه ویژه بدر نیمه دوم سال،  ، ولیثابت بوده ۰۴۱۱اول سال مالی ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی در نیمه 

 ودپس از آن، ور .رونما گردیدگیری کاهش چشمبا  ،و منجمد ماندن ذخایر ارزی کشور میان آمدهه یرات بو تغی تحوالت

گفتنی است ثبات اقتصادی را حمایت نمود.  ،۰۴۱۱دالر امریکایی در نیمه دوم سال مالی ارز بشردوستانه به  نقدی کمک های

، در ربع اول سال نرخین ا ه وقابل یک دالر امریکایی کاهش پیدا کردافغانی در م ۸۸، به ۰۴۱۱نرخ ارز الی اواخر سال که 

 است.در حدودی ثابت باقی مانده  ۰۴۱۰

برآورد  میلیون دالر امریکایی ۳۳۰، حدود ۰۴۱۰سال  ولمجموع ارزش صادرات کاالها به خارج از کشور در جریان سه ماه ا

نسبت  که بهبود در بیالنس تجارتی رسیده بود میلیون دالر امریکایی ۰۰۰۲۹ مبلغ به هاارزش واردات کاال ،در مقابلگردیده و 

 .دهد نشان میرا  به ربع اخیر سال گذشته

میلیارد افغانی تعیین گردید، اما عواید مجموعی جمع آوری  ۴۳۰۸، مبلغ ۰۴۱۰سال  دف بودجوی برای عواید سه ماه اوله

فیصد عقب  ۲۰۲میلیارد افغانی کمتر از هدف تعیین شده را نشان می دهد ) ۰۰۲میلیارد افغانی می رسد که  ۴۲۰۶ غ برشده بال

نشان دهنده کوچک شدن بوده و و غیرمالیاتی مالیاتی در عواید دلیل عمده این عقب مانی، کاهش مانی وجود داشته است(. 

 اقتصاد کشور است.

تمام مصارفات دولت در جریان این  باشد. میلیارد افغانی می ۳۰۰۲حدود  ،۰۴۱۰سال  مجموع مصارفات دولت در سه ماه اول

 فیصد آن جهت پرداخت معاشات کارمندان دولت صورت گرفته است. ۸۴مصارفات عادی بوده که حدود ، سه ماه
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 های اقتصادی:عملکرد سکتور

  (Real GDP Growth)های اقتصادیرشد سکتور ۱.۱

در کشور طی سال مالی به قیمت اجناس و خدمات نهایی تولید شده را  ، ارزش پولی تمامیتولید ناخالص داخلی حقیقی

حدود ، میلیارد افغانی گردیده و رشد تولید ناخالص حقیقی ۰۱۲۰۰۰بالغ بر  ،۰۴۱۱اندازه گیری می کند که در سال  ثابت

یصد بوده است. علت اصلی کاهش ف ۲۱۰۲منفی 

 ،گیر در رشد حقیقی تولید ناخالص داخلیچشم

د باش میدر کشور میان آمده ه یرات بو تغی تحوالت

را دولت فعالیت های تجارتی منابع عایداتی و تمام که 

ضربه بزرگ در اقتصاد  ،در نتیجه ه وثر ساختمتأ

 کشور وارد نمود.

 ۴۰۲۰۸بالغ بر  ،۰۴۱۱ارزش افزوده زراعت در سال 

میلیارد افغانی گردیده که سهم این سکتور در تولید 

 فیصد رسیده است. ۲۰۸میزان منفی  فیصد و رشد آن به ۳۳۰۴ ،ناخالص داخلی

 ،میلیارد افغانی گردیده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۰۹۲۰۰بالغ بر  ،۰۴۱۱صنعت در سال ارزش افزوده سکتور 

 فیصد بوده است. ۰۴۰۰سکتور منفی  فیصد و رشد این ۰۰۰۰

فیصد در  ۴۶۰۰لیارد افغانی گردیده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به یم ۰۲۳۰۳ ارزش افزوده سکتور خدمات بالغ بر

 .ده استرسی ۰۴۱۱سال 

الی  ۰۴۱۰نظر به تحوالت اخیر در دولت و با درنظر داشت وضعیت اقتصادی کشور، تولید ناخالص داخلی برای سال 

در جمع آوری عواید به ویژه به عملکرد مالی دولت در ربع اول سال  ، اما با توجهاخیر سال جاری قابل پیش بینی نبوده

 .پیش بینی می گرددد تولید ناخالص داخلی الی اخیر سال مالی داخلی، امکان بهبود در رش

   (Inflation) انفالسیون ۱.۱

 یرا باال یراتیثأکه تبوده افزایش رو به به شدت  ،سالدر اواخر  به ویژه ۰۴۱۱ یسال مال در جریان شاخص مواد مصرفی

 راتیثأبا در نظرداشت ت. نمود گردد، وارد یم یداریخر ییکایکه به دالر امر ییخصوص مواد غذاه ب کاالها متیق

 ،یدر نرخ ارز دالر در مقابل پول افغان شیو افزا یمواصالت یسکتور زراعت، مسدود شدن راه ها یباال یخشکسال

اول سال  این رشد در ربع تجربه نمود.ی را د قابل توجهرش ه وافزایش یافت ۰۰۶۰۶الی  ۰۴۱۱در سال ایی شاخص مواد غذ

1.2% 
3.9% 

-2.4% 

-20.7% 

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰۴۱۱ ۰۴۱۰ 

 رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی
(۱۳۹۷ -۱۴۰۱) 

 رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی  خدمات صنایع زراعت



 ۱۰۴۱ ( سالجوزا و حمل، ثور)ربع اول راپور مالی 

 
 5 ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ

قیمت در رشد  احتمال می رود که است. کرده پیداافزایش  ۰۶۲به شاخص مواد غذایی قیمت  نیز ادامه یافته و ۰۴۱۰

 ادامه یابد. همچنان ۰۴۱۰سال  در جریان شاخص مواد غذایی

 
 

  (Exchange Rate) نرخ تبادله اسعار ۱.۳

پس از  ه ویژهبثابت بوده، اما در نیمه دوم سال،  ۰۴۱۱ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی در نیمه اول سال مالی 

یک دالر ، ۰۴۱۱سال  در جریان ماه قوسکاهش چشم گیری داشته و ، میان آمده در کشوره تحوالت و تغییرات ب

شدن ذخایر بین  منجمد، کمک ها قطعرسید. قاچاق دالر امریکایی به خارج از کشور،  افغانی ۰۲۴امریکایی تا حدود 

سبب کاهش مقدار دالر امریکایی در بازارها  ،بانک مرکزیمارکیت های مالی توسط و عدم کنترول  المللی افغانستان

 محسوب می گردد.الر امریکایی ه ویژه دمقابل ارزهای خارجی ب دراز دالیل عمده کاهش ارزش افغانی  و گردیده
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ثبات اقتصادی را  ،۰۴۱۱در نیمه دوم سال مالی دالر امریکایی  نقدی بشردوستانه به ارزکمک های گفتنی است که ورود 

. با آمدن پول نقد دالر است داشته ارز نرخ در بازار و کنترول رلاد عرضه شیافزا در یمهم راتیتأث حمایت نموده و

قابل یک دالر امریکایی کاهش یافت که این روند در ربع اول افغانی در م ۸۸به  ،۰۴۱۱امریکایی، نرخ ارز الی اواخر سال 

 نیز ادامه یافته است. ۰۴۱۰سال 

  (Trade Balance) بیالنس تجارتی ۱.۴

 یربع اول )حمل، ثور و جوزا( سال مال انیدر جر

 نیافغانستان نسبت به ع یتجارت النسیخالء ب ۰۴۱۰

در  کهیاست. قسم افتهیکاهش  ۰۴۱۱ یربع سال مال

از  یتجارت النسیخالء ب گردد، یگراف مشاهده م

 ۰،۰۹۸به  ۰۴۱۱دالر در ربع اول سال  ونیلیم ۰،۰۴۶

 افتهی لیتقل ۰۴۱۰ یربع سال مال نیدالر در ع ونیلیم

 یتجارت النسیعمده کاهش خالء ب لیاست. دل

در  شی، افزا۰۴۱۰ یسال مال نایکشور در جر

در ربع اول  .باشد یصادرات و کاهش در واردات م

درصدی را نسبت به  ۰۴۲دالر افزایش یافته که رشد  میلیون ۳۳۰به میلیون دالر  ۰۳۴، رقم صادرات کشور از ۰۴۱۰سال 

  دهد. نشان می ۰۴۱۱ربع اول سال مالی 

 جریان در ،رود که روند بهبودی در بیالنس تجارتیموضوع فوق نشان دهنده بهبود در بیالنس تجارتی بوده و توقع می 

 ادامه یابد. همچنان ۰۴۱۰ مالی سال

  (Exports) صادرات ۱.۴.۱

در بلند بردن اقتصاد کشور نقش بسیار  صادرات کاال 

کند. مجموع ارزش صادرات کشور  را ایفا می یمهم

سال مالی  جوزا( ثور و ،در شروع ربع اول )حمل

رسد که  میلیون دالر امریکایی می ۳۳۰مبلغ به  ،۰۴۱۰

افزایش چشمگیری  ،۰۴۱۱نسبت به عین ربع سال مالی 

 دهد.  را نشان می

، بیشترین صادرات به ۰۴۱۰در جریان سال مالی 

 هندوستان و ایران صورت گرفته های پاکستان،کشور
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در سه ماه نخست  می گردد، که در چارت باال مشاهدهطوری روند. همان که شرکای عمده تجارتی کشور به حساب می

 میلیون دالر امریکایی می رسد. ۲۰۳ به مبلغکه  ت به کشور پاکستان صورت گرفتهصادرا بیشترین ،۰۴۱۰ سال مالی

که  باشد نباتات تیلی میو  ، میوه جات، نباتات طبی، سبزیجاتبیشترین اجناس صادر شده به بیرون از کشور مواد معدنی

افزایش  ،شده نسبت به سال گذشتهاکستان( بیشتر از تمام اجناس یادگ به کشور همسایه )پصادرات ذغال سن ،از جمله

به  ۰۴۱۱میلیون دالر امریکایی در ربع اول سال  ۳۰۰۲صادرات میوه جات از  ،دهد. به تعقیب آن چشمگیری را نشان می

 ت.اس رونما گردیدهافزایش با  ۰۴۱۰میلیون دالر امریکایی در عین ربع سال  ۶۶۰۹

  (Imports) واردات ۱.۴.۱ 

نسبت به عین ربع سال کشور یرات در و تغی تحوالتبا به میان آمدن  ۰۴۱۰سال مالی سه ماه اول  واردات کشور در 

وضع محدودیت ها در انتقال و برداشت های پولی بانکی و آن، دلیل عمده  درصدی رونما گردیده و ۹کاهش با  ،گذشته

 اری جهتدر سرمایه گذ تاجرانعالقه مندی کمتر 

 باشد. ها به داخل کشور میوارد نمودن کاال

مبلغ به مجموع واردات  ،۰۴۱۰در جریان سال مالی 

رسد. ایران، چین،  میلیون دالر امریکایی می ۰،۰۲۹

پاکستان و امارات متحده عرب از جمله شرکای 

اصلی تجارتی کشور در واردات در جریان سال 

 د.شون محسوب می ۰۴۱۰مالی 

دهد. سایر اجناس از  درصد از سهم مجموع واردات را تشکیل می ۰۸بیشتر از  روغنیات  مواد نفتی و ،در ترکیب واردات

 سهم مهم را داشته اند.  واردات برق نیز و منسوجات  ترانسپورتی،  وسایط ،آالت  ماشین   ،آرد گندم  و  گندمقبیل 
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 عملکرد سکتور مالی ۱

  (Domestic Revenue Performance) عواید داخلیعملکرد  ۱.۱

 ،۰۴۱۰سال  اولسه ماه در هدف بودجوی عواید  

عواید  میلیارد افغانی تعیین گردید، اما ۴۳۰۸مبلغ 

میلیارد  ۴۲۰۶غ به مجموعی جمع آوری شده بال

میلیارد افغانی کمتر از  ۰۰۲که  افغانی می رسد

فیصد  ۲۰۲را نشان می دهد )هدف تعیین شده 

این عمده دلیل  .(عقب مانی وجود داشته است

و غیر مالیاتی  عواید مالیاتی عقب مانی، کاهش در

که نشان دهنده کوچک شدن اقتصاد کشور  بوده

 دالیل کاهش در عواید مالیاتی را میسایر است. 

تاجران، ای شمرد: افزایش دوسیه های عدم فعالیت و ترک پیشه؛ مشکالت و محدویت های بانکی بربر توان قرار ذیل 

به  فیصد ۰۰۰مینات و تضمینات بانکی شرکت های اطاعت پذیر مالیاتی، کاهش مالیات اصناف از عدم تادیه و مجرایی تأ

 .معلوم ناشی از تحوالت سیاسیوضعیت نا و فیصد؛ کمبود پرسونل مسلکی ۱۰۰

 ۴میلیون افغانی بوده،  ۴۰بلغ مآن عواید داخلی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عواید جمع آوری شده 

ا ت  را می توان عملکرد عواید داخلیدر نظرداشت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور،  بافیصد افزایش را نشان می دهد. 

عملکرد عواید بهتر از سال  ،۰۴۱۰سال  یحمل، ثور و جوزاسه ماه  طولدر و  حدی با سطوح قبل از تحول دانست

درصد افت کرده  ۲۱، اقتصاد افغانستان کشور و معلوماتاحصائیه ملی گزارش اداره که طبق این در حالیست گذشته بود. 

 و کمک های خارجی به صفر تقرب نموده است.

 عواید مالیاتی، محصول عواید داخلی متشکل از

در  گمرکی، عواید غیر مالیاتی و سایر عواید می باشد.

ین کمک بزرگتر گمرکی، عواید ۰۴۱۰ ربع اول سال

میلیارد افغانی  ۹۰۰که مبلغ  کننده عواید داخلی بوده

فیصد  ۲۲مجموع عواید داخلی کمک نموده و  به

را  ۰۴۱۰سال  اولعواید مجموعی داخلی سه ماه 

 ۲۱ مالیاتیعواید  ،تشکیل می دهد. به همین ترتیب

عواید مجموع فیصد  ۰۹۰۸فیصد و عواید غیر مالیاتی 

نسبت به سال زمان  در عیند. نده داخلی را تشکیل می
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 هدف ماهوار جمع آوری شده
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در ربع اول  جمع آوری عواید به اساس کود های عمده

۱۴۰۱ 
 (به میلیون افغانی)

 فروش دارای های دولتی سایر عواید عواید غیرمالیاتی عواید گمرکی عواید مالیاتی
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با توجه به را نشان می دهد، در حالیکه  کاهشفیصد  ۴فیصد و  ۰۹بالترتیب  عواید غیر مالیاتیالیاتی و گذشته، عواید م

 ۰۶قابل ذکر است اینکه  .رونما گردیده است افزایشفیصد  ۰۱ گمرکیعواید در  اصالحات و جلوگیری از ضیاع منابع

. چنانچه کود سایر عواید در پایان طبقه بندی نشده استتا اکنون  در کود سایر عواید بوده و ،عواید داخلیمیلیارد افغانی 

 .اتی رونما می گردندریتغیبا های عوایدی نیز کود ، فیصدیگردید، طبق آنهای عوایدی اصلی طبقه بندی سال به کود

ریاست بررسی  ن کوچک وگاتوسط، مالیه دهندادارات مالیاتی )مالیه دهندگان بزرگ، مالیه دهندگان م عملکرد تمام

میلیارد  ۲۰۰۶با توجه به مبلغ جمع آوری ) ۰۴۱۰سال  اولدر سه ماه  گمرکات و اداره هامستوفیت  مالیه دهندگان(،

و  ( مطلوب ارزیابی نگردیدهافغانی

فیصد  ۲۶، نسبت به هدف تعیین شده

 .کاهش را نشان می دهد

، مدتین ا عملکرد وزارت خانه ها در

 ۸۰ند ه ابوده و توانستمطلوب  بسیار

، عواید از هدف تعیین شده فیصد بیش

 جمع آوری نمایند.

عملکرد عمده ترین دالیل کاهش  از

اشاره واردات ، می توان به اندک بودن میزان ۰۴۱۰برای سال مالی  تعیین شدهعوایدی و نرسیدن به هدف گمرکات 

فیصد  ۲۸که  ن افغانی عواید جمع آوری نمودهمیلیو  ۸۱۲مبلغ  ،۰۴۱۰سال  اولها در جریان سه ماه  . مستوفیتنمود

به تعلیق درآمدن نشان می دهد. دالیل عملکرد ضعیف مستوفیت ها را می توان:  ،کاهش را نسبت به هدف تعیین شده

مرکزی سازی عواید معادن؛ عدم توزیع تذکره های الکترونیکی و پروسه درجه بندی اصناف، معافیت جرایم ترافیکی، 

یون افغانی داشته میل ۰۰۱که دوران بیشتر از  یالیات؛ عدم پرداخت کرایه امالک دولتی؛ انتقال دوسیه هایپاسپورت در و

 شمرد.برو شرایط نامناسب اقتصادی به صورت عموم  به مالیه دهندگان بزرگ

   (Expenditure Performance) عملکرد مصارفات ۱.۱

مصارفات در  ،در کل دهد. را نشان می ۰۴۱۰( سال مالی جوزا صه مصارفات در ربع اول )حمل، ثور وخال گراف ذیل

حدود  که مجموعاً ایی های دولت به مصرف رسیدهدارکسب  تقاعد وپرداخت معاشات، خریداری اجناس، بخش های 

باشد که  پرداخت معاشات کارمندان دولتی می مصارف در بخشعمده ترین و بیشترین  باشد. میلیارد افغانی می ۳۰۰۲

پرداخت معاشات در . را در بر می گیردفیصد مجموع مصارفات دولت  ۸۴میلیون افغانی یعنی  ۲۶،۳۴۳حدود  مجموعاً

باقیداری های معاشات عادی و انکشافی در تمامی سکتورها و دلیل آن نیز  هکمتر بود ،۰۴۱۱ر سال مالی یربع اخ مقایسه با

نهادهای مختلف بین المللی  سوی( که از NTAلتی )کارمندان ، زیرا یک تعداد کارمندان ادارت دوتلقی می گردد

 802  

 16,772  

 3,416  
 1,977   233  

 19,350  

 97  

 3,752  

 9,194  

 4,233  
 2,459  

 953  

 22,376  

 857  

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

مالیه دهنده گان  وزارت خانه ها مستوفیت ها

 بزرگ

مالیه دهنده گان 

 متوسط

مالیه دهنده گان 

 کوچک

 ریاست تفتش گمرکات

 عواید جمع آوری شده در مقایسه به هدف بودجوی
 (به میلیون افغانی)
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به اساس  و های مربوطه پرداخت نگردید بودر از سوی نهاداستخدام گردیده بودند، معاشات شان در اثر تحوالت اخی

 فیصله مقامات ذیصالح، از بودجه دولت امارت اسالمی، معاشات باقی مانده آنها پرداخت گردید.

 ۴،۳۳۴ حدود مجموعاً دهد. بخش دوم مصارفات دولت را تشکیل میاز لحاظ درجه بندی، و خدمات خریداری اجناس 

 به مصرف رسیده است. ۰۴۱۰سال طول سه ماه اول  در ،احتوا می کندفیصد مصارفات را  ۰۴افغانی که میلیون 

دولت، مصارفات  یها یدارایاعد و کسب ، برای نظام جدید در بخش تقبه مشکالت بودجوی نظرقابل تذکر است که 

 .کمتر در نظر گرفته شده بود ۰۴۱۰سال  ربع اولدر سه ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره ریاست

       مالی  یدر ثبات پایداردر چوکات وزارت مالیه ایجاد و  ۰۳۹۴در سال  بزرگپالیسی مالی و اقتصاد عمومی ریاست 

و اقتصادی کشور از طریق انکشاف، ارزیابی و تحلیل پالیسی های مالی و اقتصادی با در نظرداشت منابع موجود مالی 

 نیتعیمالی حکومت افغانستان را های سیاست  ،ین طریقا و از نموده یفاارا اساسی پررنگ و دولت به سطح کشور نقش 

 ترتیب ،مالی و اقتصادی های  گذاری سیاست عرصه در الزم دهی  همشور مسئولیتاین ریاست  ،مزید بر آن د.نمای می

 دارد. عهده هب را عامه مالی امور مدیریت در اصالحات تطبیق و ها پالیسی
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 کسب دارایی ها تقاعد پرداخت مفاد و قروض خریداری اجناس و خدمات مزد و معاشات کارمندان
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