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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

عملکرد سه ماه جدی، دلو و حوت  که به طور مقایسوی باشد و مصارفات می درات و واردات، جمع آوری عوایدصا

 .نشان می دهد ۰322سال سه ماه اخیر را با  ۰۰۱۱سال 

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

یک عبدالتمیم  آن توسط هرو تحلیل ترتیب ئیس پالیسی مالی و رالرحمن 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

سال  ر )جدی، دلو، حوت(یدر جریان سه ماه اخ و سکتور مالی دولت اقتصاد بزرگهای این گزارش عملکرد سکتور

 می باشد. ۰۰۱۱ر سال یرشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در اخنشان دهنده کاهش چشم گیر که  را بیان نموده ۰۰۱۱

اخیر و از جهت تحوالت فیصد رسید،  6۱،2که به منفی علت عمده کاهش عظیم در رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی 

ه ضرب ،در نتیجه ه وایداتی دولت را متاثر ساختد که تمام فعالیت های تجارتی و عباش می ام سیاسی کشورنظدر یر یتغ

 . بزرگ در اقتصاد کشور وارد ساخت

 یرا باال یراتیکه تاثپیدا کرد افزایش به شدت  ،سالدر اواخر به ویژه  ۰۰۱۱ یسال مال در جریان شاخص مواد مصرفی

 . نمود گردد، وارد یم یداریخر ییکایبه دالر امرعمدتاً که  ییبالخصوص مواد غذا ،کاالها متیق

پس از ه ویژه بثابت بوده، اما در نیمه دوم سال،  ۰۰۱۱ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی در نیمه اول سال مالی 

 اما ورود .رونما گردیدکاهش چشم گیری با  امریکایی ، افغانی در مقابل دالرکشورسیاسی وقوع تحوالت در نظام 

 ثبات اقتصادی را حمایت نموده و ،۰۰۱۱دالر امریکایی در نیمه دوم سال مالی ارز بشردوستانه به  نقدی کمک های
افغانی  ۸۸به  ،۰۰۱۱نرخ ارز الی اواخر سال  که داشته هاارز نرخ در بازار و کنترول رلاد عرضه شیافزا در یمهم راتیتأث

 در مقابل یک دالر امریکایی کاهش یافت. 

افغانی برآورد  ۰۱۸،2۸6،۰۰2، حدود ۰۰۱۱ر سال یمجموع ارزش صادرات کاالها به خارج از کشور در جریان سه ماه اخ

 افغانی رسیده بود. ۰،3۰2،230،۰2۸حدود به  هاارزش واردات کاال ،در مقابلگردیده و 

عواید مجموعی جمع  میلیارد افغانی تعیین گردید، اما ۰2.0مبلغ  ،۰۰۱۱ه ماه اخیر سال هدف بودجوی برای عواید س

 ۰2۹0را نشان می دهد )میلیارد افغانی کمتر از هدف تعیین شده  ۸۹3که  میلیارد افغانی می رسد 32۹6غ به آوری شده بال

همچنان  تلقی می گردد.این عقب مانی، کاهش در حجم واردات عمده دلیل  .(فیصد عقب مانی وجود داشته است

  .معلوم ناشی از تحوالت سیاسی بوده است، به دلیل وضعیت ناکاهش در عواید مالیاتی

تمام مصارفات دولت در جریان  باشد. میلیارد افغانی می ۰6۹0حدود  ،۰۰۱۱مجموع مصارفات دولت در سه ماه اخر سال 

 فیصد آن جهت پرداخت معاشات کارمندان دولت صورت گرفته است. ۸۱ادی بوده که حدود مصارفات ع، این سه ماه
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 رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی  خدمات صنایع زراعت

 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 ۰۱6۰۹0بالغ بر  ،۰۰۱۱اندازه گیری می کند که در سال  ثابت

ییر تحوالت اخیر و تغ ،فیصد بوده است. علت اصلی کاهش چشم گیر در رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی 6۱۹2منفی 

د که تمام فعالیت های تجارتی و باش می نظام سیاسی

ضربه بزرگ  ،در نتیجه ه وتی دولت را متاثر ساختایداع

 در اقتصاد کشور وارد نمود.

 ۰۰6۹۸بالغ بر  ،۰۰۱۱ارزش افزوده زراعت در سال 

میلیارد افغانی گردیده که سهم این سکتور در تولید 

فیصد و رشد آن به میزان منفی  33۹۰ ،ناخالص داخلی

 فیصد رسیده است.  6۹۸

میلیارد افغانی گردیده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی  ۰26۹۰بالغ بر  ،۰۰۱۱ر سال ارزش افزوده سکتور صنعت د

 فیصد بوده است.  ۰۰۹۰فیصد و رشد این سکتور منفی  ۰0۹0

به میزان  ،۰322که رشد این سکتور نسبت به سال لیارد افغانی گردیده یم 023۹3ارزش افزوده سکتور خدمات بالغ به 

 .رسیده است ۰۰۱۱فیصد در سال  ۰2۹0و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به  فیصد بوده 36۹2منفی 

 

   (Inflation) انفالسیون ۱.۱

 یرا باال یراتیکه تاثبوده افزایش رو به به شدت  ،سالدر اواخر  به ویژه ۰۰۱۱ یسال مال در جریان شاخص مواد مصرفی

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

در  شیو افزا کشور یاسیس عتیوض یر دریتغ از یناش یمواصالت یسکتور زراعت، مسدود شدن راه ها یباال یخشکسال

و  ی را تجربه نمودهد قابل توجهافزایش یافت که رش ۰02۹2ایی الی شاخص مواد غذ ،ینرخ ارز دالر در مقابل پول افغان

 این نرخ حفظ گردد.نیز  ۰۰۱۰در سال احتمال می رود که 
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 ۱۴۰۰نرخ تبادله اسعار در سال مالی 

 
 

  (Exchange Rate) نرخ تبادله اسعار ۱.۱

پس از  ه ویژهبثابت بوده، اما در نیمه دوم سال،  ۰۰۱۱ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی در نیمه اول سال مالی 

در جریان ماه قوس، کاهش چشم گیری داشته و امریکایی ر در اوضاع سیاسی افغانستان، افغانی در مقابل دالر یوقوع تغی

شدن  ، مسدودکمک ها قطعرسید. قاچاق دالر امریکایی به خارج از کشور،  افغانی ۰6۰یک دالر امریکایی تا حدود 

سبب کاهش مقدار دالر امریکایی در  ،بانک مرکزیوسط مارکیت های مالی تو عدم کنترول  ذخایر بین المللی افغانستان

محسوب می خصوص دالر امریکایی ه در مقابل ارزهای خارجی باز دالیل عمده کاهش ارزش افغانی  و بازارها گردیده

 گردد.

نیمه دوم از طریق کانال های بشردوستانه در و دالر امریکایی  نقدی بشردوستانه به ارزکمک های گفتنی است که ورود 

 ارز نرخ در بازار و کنترول رلاد عرضه شیافزا در یمهم راتیتأث ثبات اقتصادی را حمایت نموده و ،۰۰۱۱سال مالی 

افغانی در مقابل یک دالر امریکایی  ۸۸به  ،۰۰۱۱. با آمدن پول نقد دالر امریکایی، نرخ ارز الی اواخر سال است داشته

 کاهش یافت.
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۰322 -ربع چهارم  ۰۰۱۱ -ربع چهارم    
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200.2 صادرات 408.7

 200.2  
 408.7  

 (
1,

5
7

0
.2

) 

 (
1,

3
7

1
.7

) 

 (1,700.0)

 (1,200.0)

 (700.0)

 (200.0)

 300.0

 بیالنس تجارتی ربعوار
 (به میلیون دالر امریکایی) 

 واردات صادرات

 38  

 99  

 8   4   4  
 25   22  

 226  

 102  

 17   11   9   7  

 37  

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 قام صادرات به تفکیک کشورار

 (به میلیون دالر امریکایی)

 ۰۰۱۱ -ربع چهارم  ۰322 -ربع چهارم 

  (Trade Balance) بیالنس تجارتی ۱.۴

 ۰۰۱۱بیالنس تجارتی افغانستان در جریان سال مالی 

نسبت به سال بهبود پیدا کرده و خالء بیالنس تجارتی 

چنانچه در چارت . استکوچک گردیده  ۰322مالی 

صادرات کشور در ربع چهارم ده، موجود مشخص ش

از  ،۰322نسبت به ربع چهارم سال مالی  ۰۰۱۱سال مالی 

را نشان میلیون دالر افزایش  ۰۱۸۹2یون دالر به میل 6۱۱۹6

در سال ربع عین نسبت به واردات کشور اما . می دهد

 است. رونما گردیده کاهش با قبلی مالی 

 سال روند بهبودی در بیالنس تجارتی در تجارتی بوده و توقع می رود کهدر بیالنس بهبود موضوع فوق نشان دهنده 

 یابد.ادامه نیز  ۰۰۱۰

 

  (Exports) صادرات ۱.۴.۱

مجموع ارزش صادرات کشور در سه ماه  کند. را ایفا می یدر بلند بردن اقتصاد کشور نقش بسیار مهمکاال صادرات 

میلیون دالر امریکایی می  ۰۱۸، به مبلغ ۰۰۱۱سال اخیر 

قسمیکه در چارت نشان داده شده، صادرات  رسد.

نسبت به ربع  ،۰۰۱۱سال مالی کشور در ربع چهارم 

افزایش یافته است. علت افزایش  ۰322چهارم سال مالی 

تسهیالت  ،۰۰۱۱صادرات کشور در ربع چهارم سال 

بیشتر در صادرات و رفع محدودیت های کرونا 

COVID-۱1 بیشترین  باشد. در مرز های تجاری می

به کشور  ۰۰۱۱صادرات الی اخیر ربع چهارم سال 

کاال به کشور چین در صادرات  ،میلیون دالر بوده است. در مقابل 662در حدودش آن که ارزپاکستان صورت گرفته 

 دهد. نشان می ۰322کاهش چشمگیری را نسبت به ربع چهارم سال مالی  میلیون دالر کاهش یافته که 2حدود 
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 ۰۰۱۱ -ربع چهارم  ۰322 -ربع چهارم 

  (Imports) واردات ۱.۴.۱ 

با به میان آمدن  ۰۰۱۱واردات کشور در سال مالی 

مجموع رونما گردیده است. کاهش  با تحوالت سیاسی

 ۰،3، به مبلغ ۰۰۱۱ارزش واردات در سه ماه اخیر سال 

بیشترین  ،ربعاین در میلیارد دالر امریکایی می رسد. 

متحده واردات از کشور های ایران، پاکستان و امارات 

چین، ازبکستان و  عربی صورت گرفته و کشورهای

سمت واردات به کاهش را در قمیزان هندوستان بیشترین 

های جهان هم از داشته اند. واردات از سایر کشور افغانستان

 میلیون دالر کاهش پیدا کرده است.  3۰2میلیون دالر به  0۸2

  ترانسپورتی،  وسایط آالت  ماشین  نباتی،  آرد گندم، روغن  و  روغنیات، گندم  بیشتر مواد نفتی و ،در ترکیب واردات

 .است  شامل بوره  فلزی و  تالمحصو  و  منسوجات، فلزات
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 ۰۰۱۱حوت  ۰۰۱۱دلو  ۰۰۱۱جدی 

 عواید جمع آوری شده در مقایسه به هدف بودجوی ماهوار
 (به میلیارد افغانی)

 هدف ماهوار جمع آوری شده

 13,245  

 12,122  

 8,436  

 5,356  

 37  

 جمع آوری عواید به اساس کودهای عمده
 (به میلیون افغانی)

 فروش دارای های دولتی سایر عواید عواید غیرمالیاتی عواید گمرکی عواید مالیاتی

 عملکرد سکتور مالی ۱

  (Domestic Revenue Performance) عملکرد عواید داخلی ۱.۱

 ،۰۰۱۱هدف بودجوی برای عواید سه ماه اخیر سال 

عواید  میلیارد افغانی تعیین گردید، اما ۰2.0مبلغ 

افغانی میلیارد  32۹6غ به مجموعی جمع آوری شده بال

میلیارد افغانی کمتر از هدف تعیین  ۸۹3که  می رسد

فیصد عقب مانی وجود  ۰2۹0را نشان می دهد )شده 

این عقب مانی، کاهش در عمده دلیل  .(داشته است

همچنان کاهش در  تلقی می گردد.حجم واردات 

معلوم ناشی از ، به دلیل وضعیت ناعواید مالیاتی

 .تحوالت سیاسی بوده است

میلیارد افغانی بوده، جمع آوری عواید سال  3۸که  عواید جمع آوری شده مبلغ  ۰322یسه با سه ماه اخیر سال در مقا

عملکرد عواید داخلی در در نظرداشت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور،  بافیصد افزایش را نشان می دهد.  3۹۰  ،۰۰۱۱

این در حالیست که طبق گزارش . چیزی بود که انتظار برده می شد بهتر از ۰۰۱۱ی، دلو و حوت سال جریان سه ماه جد

ای خارجی به صفر تقرب نموده و کمک هدرصد کاهش یافته  6۱یه مرکزی افغانستان، اقتصاد افغانستان ئاداره احصا

 است.

 عواید مالیاتی، محصول عواید داخلی متشکل از

 زگمرکی، عواید غیر مالیاتی و سایر عواید می باشد. ا

ین کمک کننده عواید ین میان، عواید مالیاتی بزرگترا

مجموع  میلیارد افغانی به ۰3۹6که مبلغ  داخلی بوده

فیصد عواید  33۹2عواید داخلی کمک نموده و 

را تشکیل می  ۰۰۱۱مجموعی داخلی سه ماه اخیر سال 

فیصد و عواید  3۰عواید گمرکی  ،دهد. به همین ترتیب

عواید داخلی را تشکیل جموع مفیصد  6۰۹۰غیر مالیاتی 

فیصد افزایش را نشان  20فیصد و  0۹2الیاتی و گمرکات بالترتیب نسبت به سال گذشته، عواید معین زمان د. در نده می

  .رونما گردیده استفیصد کاهش  02عواید غیر مالیاتی در می دهد، در حالیکه 

 پایین گمرکات در سال گذشته، آتش سوزی در بندر اسالم قلعه بوده است. قابل یادآوریست که دلیل عمده عملکرد 
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مالیه دهنده   وزارت خانه ها مستوفیت ها

 گان بزرگ

مالیه دهنده  

 گان متوسط

مالیه دهنده  

 گان کوچک

 ریاست تفتش گمرکات

 عواید جمع آوری شده به اساس ادارات
 (به میلیون افغانی)

 ۰۰۱۱هدف بودجوی ربع چهارم  ۰۰۱۱عواید جمع آوری شده ربع چهارم 

ن کوچک و ریاست گاادارات مالیاتی چون مالیه دهندگان بزرگ، مالیه دهندگان متوسط، مالیه دهند عملکرد تمام

که اند وری نموده میلیارد افغانی جمع آ 0مبلغ  وب بوده و مجموعاًخ ۰۰۱۱در سه ماه اخیر سال  بررسی مالیه دهندگان،

 فیصد افزایش را نشان می دهد.  2، نسبت به هدف تعیین شده

ین مدت بسیار خوب ا عملکرد وزارت خانه ها در

فیصد بیشتر از هدف تعیین  62ند ه ابوده و توانست

 6۸۹3برای گمرکات ، عواید جمع آوری نمایند.شده

تعیین گردیده بود که  میلیارد افغانی هدف عوایدی

میلیارد  66۹۸مبلغ  اره طی سه ماه اخیر سال،این اد

ی صددر 6۱نموده و کاهش جمع آوری را افغانی 

از عمده ترین . در جمع آوری آن هویدا می باشد

. اشاره نمودواردات و نرسیدن به هدف تعیین شده، می توان به اندک بودن میزان عملکرد گمرکات دالیل کاهش 

فیصد کاهش را  2۸که  افغانی عواید جمع آوری نموده میلیارد ۰۹3مبلغ  ،۰۰۱۱سال مستوفیت ها در جریان سه ماه اخیر 

نشان می دهد. دالیل عملکرد ضعیف مستوفیت ها را می توان: مرکزی سازی عواید معادن؛  ،نسبت به هدف تعیین شده

که  یانتقال دوسیه های عدم توزیع تذکره های الکترونیکی و پاسپورت در والیات؛ عدم پرداخت کرایه امالک دولتی؛

 . بر شمردو شرایط نامناسب اقتصادی به صورت عموم  یون افغانی داشته به مالیه دهندگان بزرگمیل ۰0۱دوران بیشتر از 

   (Expenditure Performance) عملکرد مصارفات ۱.۱

در کل مصارفات در  د.ده را نشان می ۰۰۱۱گراف ذیل خالصه مصارفات در ربع چهارم )جدی، دلو، حوت( سال مالی 

که مجموعاٌ حدود  داریی های دولت به مصرف رسیدهبخش های پرداخت معاشات؛ خریداری اجناس؛ تفاعد و کسب 

باشد که  کارمندان دولتی می پرداخت معاشات مصارف در بخشعمده ترین و بیشترین  باشد. میلیارد افغانی می ۰6۹0

علت افزایش در  را در بر می گیرد.فیصد مجموع مصارفات دولت  ۸3یعنی  افغانی میلیون 30،2۰2 حدود مجموعاٌ

ادارت کارمندان یک تعداد می باشد، زیرا تمامی سکتورها  اقیداری معاشات عادی و انکشافی درب ،معاشاتپرداخت 

یر از سوی نهاد خدر اثر تحوالت امعاشات شان  ،نداستخدام گردیده بود های مختلفی بین المللیطرف نهاداز که دولتی 

معاشات باقی مانده  ،اسالمی از بودجه دولت امارات که به اساس فیصله مقامات ذیصالح،بود پرداخت نگردید  مربوطه

 .رداخت گردیدپآنها 

 2،۰3۸ حدود مجموعاٌ دهد. را تشکیل می بخش دوم مصارفات دولتاز لحاظ درجه بندی، و خدمات  خریداری اجناس

  .به مصرف رسیده است ۰۰۱۱طول سه ماه اخیر سال  در احتوا می کندفیصد مصارفات را  ۰0که  افغانی میلیون
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مصارفات  دولت، یها ییابرای نظام جدید در بخش تفاعد و کسب دار ،به مشکالت بودجوی نظرقابل تذکر است که 

  کمتر در نظر گرفته شده بود. ۰۰۱۱سه ماه اخیر سال در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاستباره  در

مالی و  یدر ثبات پایداردر چوکات وزارت مالیه ایجاد و  ۰32۰در سال  بزرگپالیسی مالی و اقتصاد عمومی ریاست 

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

 ن مییمالی حکومت افغانستان را تعیهای سیاست  ،ین طریقاو از دهنمو یفاارا اساسی پررنگ و به سطح کشور نقش 

 ها پالیسی ترتیب ،مالی و اقتصادی های گذاری سیاست عرصه در الزم دهی همشور مسئولیتمزید بر آن این ریاست  نمایند.

 دارد. عهده هب را عامه مالی امور مدیریت در اصالحات تطبیق و
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   مصارفات به اساس کودهای اقتصادی
 (ارقام به میلیون افغانی و سهم فیصدی)

 کسب دارایی ها تقاعد خریداری اجناس و خدمات مزد و معاشات کارمندان
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