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 سریزه

 

کوي. دغه  يخپریږي د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو بشپړ راپور وړاند يدوه ځل يد افغانستان اقتصادي راپور چي په کال ک

وه یا ، د راپور یوه برخه د یيک ګڼهراولي. په هره  يه او د افغانستان منځ مهاله اقتصادي لیدلوری تر پوښښ الندراپور وروستي بدلونون

صادي ، د اقتته نه السرسئ کره معلومات او شمیرو يشوي وي. په افغانستان ک يته ځانګړ يړنیڅ يڅو ځانګړو موضوعګانو په اړه ژور

په هغه  –کبله، له تقریبي شاخصونو څخه  يراپور جوړول له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له همدار او ربعو میاشتنيد فعالیتونو په اړه 

و ده تر څو اصلي تحلیلونه ا يهڅه شو يره بریده پوریږي. تر ډیګټه اخیستل ک –د هغوۍ کیفیت د قناعت وړ واوسي  يچ يصورت ک

 سره شي.تر  يد ډاډ وړ ارقامو او معلوماتو له مخ يیواز يوړاند وین

 

لپاره،  وچارواک يد چارو په راس ک ينیول شوی دی لکه د تصمیم نیوون يد افغانستان اقتصادي راپور د پراخو مخاطبینو لپاره په پام ک

ه لویه ړونکو او کارپوهانو ته او لیل څیښک يوادونو او نړیوالو موسسو ته، خصوصي سکټور، د افغانستان په اقتصاد کیتمویلوونکو ه

 افغانستان اوسیدونکو لپاره چمتو شوی دی.سره د 
 

اد ویراپور لیکونکي د ه يدغه راپور د محمد عمر جویا، محمد امان فراهي، کریسټینا ویزر او کلوډیا نصیف له خوا جوړ شوی دی. د د

ونه ر ارزښتناکه نظریا، ډ. ډیپک مشرپاره مننه څرګندويګټورو نظرونو لشویو  يوړاندراپور په منځپانګه کې د د ټیم د غړو له خوا د 

ده. دغه راپور  يمرسته کړ يسند په طراحي ک يمننه کوي. احسان هللا ناصري د د يلیکواالن له هغه څخه د زړه له تل يکړل، چ يوړاند

غانستان افد نړیوال بانک مشر( او شوبهام چهودري )د  يد مانویال فرانسیسکو )د سویلي اسیا لپاره د لوی اقتصاد او مالي مدیریت د برخ

 چمتو شوی دی.  يالند يعمومي الرښوونمشر( تر  د دفتر

 

. ورکړي وو، مننه کوي يپه اختیار ک يی معلوماتل ارقام او یالبی، بيهمداشان لیکواالن د افغان دولت د کارکوونکو له همکاریو څخه چ

ه خوا د تر السه شویو وړاندیزونو او نظرونو په اړه راپور لیکواالن د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د کارکوونکو ل يته ورته د د يد

 مننه او کوروداني وایي. 
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 اجرائیوي لنډیز

 
 

توګه د معیشت او اقتصادي فعالیتونو  يد ناکراریو او زورزیاتیو دوام په پر له پس يکال ک 139۵په 

دو سره، د یپه پیچل ک وضعیتپه زیاتیدو او د سیاسي  تاوتریخوالیوتوب اغیزمن کړ. د کورنیو خوندی

او سوداګرۍ ته زړه ښه کول  ياچوون يزیاتوالی وموند. پانګ ساري توګه يپه بانونو کچه ملکي زی

کمښت د  دونکو شرکتونوید نویو ثبت ک يپه تیرو څلورو کلونو ک يده، چ يکچه ک هره ټیټیهمداشان په ډ

مالي کال  139۵سلنه وه په  1.1 يمالي کال ک 139۴په  يامر ښکارندوی ده. اقتصادي وده چ يهمد

دا  ده. يله کبله رامنځته شو يودالبته دا وده هم د کرهڼیز سکتور د  ي، چيشوته لوړه  يلنس 2.2 يک

خه څ يکچ يټیټ يریله ډ يد ود ي، ټول غیرکرهڼیز سکتورونه په دغه کال کيده چ يحال ک يپه داس

صادي سلنه اقت 2.2سلنه زیاتوالی ولري، نو  3هر کال  ينفوس ی يچ يواد کییوه ه يبرخمن وو. په داس

 وګرځي. الملوده به د هغوۍ د سړي سر عاید د کمښت 

ته  يسلن ۴.۴ يمالي کال ک 139۵سلنه وه په  -1.5 يمالي کال ک 139۴په  يد پولي پړسوب کچه چ

دل او همداشان په نړیواله کچه د خوراکي ید ارزښت کمیو ر یو ښکاره عامل د افغانکا يد د يلوړ شو، چ

و له واد دی، نیافغانستان د خپلو زیاتره مصرفي توکو را واردوونکی ه يچتوکو د بیو ښه والی دی. دا 

په  يو بید توک يګرځي تر څو په افغانستان ک المل يبیه د د يکبله د نړیوالو بیو بدلون او د مبادل يهمد

 شي. يپراخه کچه اغیزمن

 يو کپه تیرو دوو کلون يپه راټیټیدو سره، افغانستان وکوالی شول چ يد عوایدو د کچ يکال ک 1393په 

 يد کورنیو عوایدو کچ يمالي کال ک 139۵د پام وړ اصالحات راولي. په  يد عوایدو په راټولولو ک

ناخالصه سلنه زیاته وه. خو د  ۵څخه   يله متوقعه موخ يد بودیج يسلنه زیاتوالی وموند چ 1۵ ينږد

 والړ دي.  يسلنه ک 10.۵ يیعن يیټه کچه کپه تناسب، کورني عواید ال اوس هم په تر تولو ټ کورني تولید

ټکلیزه ، په ايد صادراتو د زیاتوالي او وارداتو د کموالي )د داخلي غوښتنو د کمښت له کبله( په پایله ک

 يکال ک 139۵څخه په  يسلن 3۶.۶له منفي  ناخالصه کورني تولیدکال د  139۴توګه سوداګریز کسر د 

د سوداګریز کسر زیاتره برخه د بهرنیو مرستو له خوا تمویلیږي،  ته ښه والی وموند. يسلن 33.3منفي 

سلنه کوچني مازاد سره اټکل  ۴د شاوخوا  ناخالصه کورني تولیدکال د  139۵او د جاري حساب کچه د 

 ږي. یک

زره کډوال  800 يڅه باندد بشري اوضاع د ننګونو د زیاتوالي شاهد هم و.  يکال ک 139۵افغانستان په 

زو دننه د امنیتي ستون يواد کی، په هيواد ته راستانه شول. په ورته وخت کیان او ایران څخه هله پاکست

رته وادونو څخه د  کډوالو بییده. که چیرته له ګاونډیو ه يځایه شویو خلکو کچه هم زیاته شو يله کبله د ب

دوام ومومي،  يدل همداسییه کځا يدننه د امنیتي ستونزو له کبله د کورنیو ب يراستنیدل او په افغانستان ک

یوه بله ستره ننګوونه وي، تر څو هر څه ژر  يد افغان حکومت د هڅو پر وړاند يک 139۶نو دا به په 

 ړني او بنسټیز خدمتونه ځورمنونکو ډلو ته ورسوي.یب

ه سلنه زیاتوالی ولري. هیل 2.۶به اقتصادي وده په متعادله توګه  يمالي کال ک 139۶په  يږي چیاټکل ک

ته ورسیږي. خو  يسلن 3.۶ يز( کال پور 2020) 1399اقتصادي وده به په تدریج سره تر  يږي چیک

به دا شان وده د غوره امنیت، سیاسي ټیکاو، د اصالحاتو د بریالي تطبیق او د  يد یادو کلونو په ترڅ ک

 تړلی وي.  يبالعوضو مالي مرستو په دوام پور

 10.8 ناخالصه کورني تولیدبه کورني عواید د  يلي کال کز( ما 2017) 139۶په  يږي چیاټکل ک

پورته  يدولتي لګښتونه به هم متناسباْ په دغه کال ک يږي چیته ورسیږي. که څه هم هیله ک يکچ يسلن

د بالعوضه مرستو په ترالسه کولو سره به کلنۍ بودیجه د پخوانیو ژمنو او پروګرامونو والړ شي، خو 

 ي.، متوازنه پاته شيله مخ
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 په ملموسه توګه پاتي شي. پرمختیایي لګښتونو او امنیتي لګښتونو يبه، بودیجوي ننګوون يپه منځ مهال ک

، يک یوه حالت يبه کافی نه وي. په داس يته به اړتیا زیاتوالی ومومي، خو برخالف، اوسنۍ مالي سرچین

تنه څخه اغیزمنه ګټه اخیسله سرچینو  يوخت په اوږدو ک يپه ستراتیژیکه توګه سره تخصیص او د همد

 ږي.ییو حیاتي امر ګنل ک

ره و سله مالي محدود سرچین يچ يواد کییوه ه يپه داس يبرخ يد افغانستان د اقتصادي راپور ځانګړ

ال ح ينیولی دی. په داس يد رامنځته کولو څرنګوالی تر بحث الند« خوزښټاقتصادي »مخ دی هلته د 

 او په ورته وخت –لپاره نو افغانستان هم د اقتصاد د خوځنده کولو  اقتصادي وده ورو او پڅه ده، يچ يک

سره مخامخ دی، تر څو وکوالی  يله جدي ستونز –د مالي وضعیت د ال تضعیف د مخنیوي لپاره  يک

خوا د مالي تلپاته والي له زیات تضعیف څخه  يرامنځته کړي او له بل خوزښټخوا اقتصادي  يشي له یو

و د هر ډول زیاتوالي یا د مالیات يچاپیریال شدیداً محدود دی او په دولتي لګښتونو ک مخنیوی وکړي. مالي

یسي ون ينوښتونه تر الس الند يخاطره، حکومت باید داس يده. له همد يتقلیل وړتیا، ناممکنه ګرځیدل

 د مالي لګښتونو د اغیز لوړول واوسي. يباند يد هغو موخه پر اقتصادي ود يچ

دولت د خپلو لګښتونو لپاره له کورني تولیداتو څخه ګټه  يباید عملي کړل شي چ يرلومړی، هغه تګال

 يپه وارداتو ک يوګرځي نه دا چ الملاو ال غوړیدا  يدا کار به د کورنیو تولیداتو د ود يپورته کړي، چ

 يګګرځي تر څو د عامه پان المل يلوړول د د« جذب د وړتیا»د  يزیاتوالی راولي. دویم، په دولت ک

کول  تګالرو عملي يیم، د داسید پیسو د ارزښت کیفیت، سرعت او تطبیق زیاتوالی ومومي. در ياچوون

په  يوګرځي چ الملد رقابتي بازارونو د پراختیا  يد بانکي چارو او ودانیزو چارو په سکتورونو ک يچ

 يته شي. د داسر واړه او منځني شرکتونه رامنځیزیات شم يکار سره به په دواړو سکتورونو ک يد

و د د کورنیو سرچیندای شي یمالي چاپیریال زیاتوالی ومومي ک يی يپه ترڅ ک يتګالرو پلي کول چ

انسجام په اړه له یو لړ اقداماتو څخه جوړ واوسي او همداشان له شته مالي سرچینو څخه په اغیزمنه توګه 

چینو د ر سرید زیات شم ينهایت کله سرچینو څخه اغیزمنه ګټه اخیستنه په  يکټه اخیستنه واوسي، چ

 ګرځي.  الملدو یدو او فارغیرامنځته ک
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 وروستي اقتصادي پرمختګونهالف: 

 شالید .۱

سیاسي او امنیتي شرایط، د 

افغانستان اقتصادي او ټولنیز 

 ډګرونه هم اغیزمنوي.

چن و. طالب، داعش او یککړ يد افغانستان امنیتي وضعیت ال همغس يکال ک 139۵په عمومي توګه په  

ړ. د امنیتي زیاتوالی ورک يلو ښارونو او ولسوالیو کیالبینورو ناقانونه وسله والو ډلو خپلو بریدونو ته په ب

 يکال په درشل ک 139۵توګه سره زیات شول. د  يسار يوضعیت په خرابیدو سره، ملکي زیانونه په ب

خپل ژوند له السه ورکړی او  يی 3۵00 يډل يله د يشوي دي، چ زیانمنملکي وګړي  11۴00شاوخوا 

واد عمومي وضعیت سخت ید هټپیان شوي دي. د ناکرارۍ د ګراف په زیاتوالي سره،  يی 8000 ينږد

 يره پسیکولو او پرمختیایي فعالیتونو ته اړتیا له ډ يکبله د لومړنیو خدمتونو وړاند يله همد يټکنی شو، چ

 ږي.یمحسوسه ک

سره  يله اروپا، پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو بیرته راستنیدا، او له د چن حالت،یامنیتي کړک

لو یالبیاقتصادي ژوندانه په ب –ځایه شویو وګړو زیاتوالي د ټولنیز یالسه د بجوخت د جګړو او ناکراریو له 

ه افغان زر 800 ي، څه بانديکال ک 139۵فشار او تراکم رامنځته کړی دی. په  خورا زیات ياړخونو ک

د اټکل  يچ ږيیویل ک يکډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته راستانه شول. په ورته وخت ک

 اوسیږي، او احتمال يافغان کډوال ال په پاکستان او ایران ک يمیلیون پور 3نه تر  1.2اوس هم له  يله مخ

په زرګونو نور افغان کډوال افغانستان  يککال  139۶د سیمه ایزو اړیکو په خرابیدو سره به په  يلري چ

 ۶۴0وا تیر کال شاوخ يدو سره یوازیچن کیخوا، د امنیتي وضعیت په کړک يته بیرته راستانه شي. له بل

لي له خپلو اص يځایه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کینو څخه بیزره افغان کورنۍ له خپلو اصلي م

د افغان  يکال ک 139۶په  يمیلیون وګړي دي. ښای 1.۴ يڅه باندر یځایه شویو وګړو شم ينو څخه د بیم

ترو یو له س يترتیب سره به د دولت پر وړاند يپه د يره زیاتوالی ومومي، چیکډوالو په راتګ سره دا شم

 کول وي.  يته د لومړنیو خدمتونو وړاند يځورمنونکي ډل يننګونو څخه دغ

الي حکومت د ستونزمنو امنیتي شرایطو سره سره، خپل ناکراره وضعیت باوجود، د ملي یوو يد همد 

کال د اکټوبر په څلورمه، د افغانستان په اړه د  201۶اصالحاتي ارماني پروګرامونه تعقیب کړل. د 

نړیوالو موسسو په ګډون جوړ شوی و، افغان  30وادونو او یه 70د نړۍ د  يبروکسیل کنفرانس، چ

 ، ديپه دغه کنفرانس ککړ.  يوړاند« تیا ملي نوی چارچوکاټاو پراخ يد افغانستان د سول»حکومت 

میلیارد امریکایي ډالرو بالعوضه پرمختیایي مرستو ژمنه  3.8راتلونکو څلورو کلونو لپاره هر کال د 

 يپه وارسا ک  يچ يد ناټو په  هغه غونډه ک يکال د جوالی په میاشت ک 201۶، د يوشوه. سربیره پر د

میلیارد امریکایي  ۴.۵ونکو څلورو کلونو لپاره هر کال د امنیتي لګښتونو لپاره د وه، د راتل يجوړه شو

 ژمنه وشوه. يډالرو د ورکړ

 ملکي تلفاتو زیاتوالی موندلی :شکل۱

 

 

 (UNHCR) شنريیملګرو ملتونو عالي کمد  يد ملګرو ملتونو د ماموریت مرسیتاله اداره او د کډوالو په چارو ک يپه افغانستان کسرچینه: 
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 د خصوصي سکتور فعالیتونه .2

د اقتصادي ښه والي 

وده پڅه او په ټپه 

 يوالړ ده، ځکه چ

ناکرارۍ پر خصوصي 

او د  ياچوون يپانګ

مستهلکینو پر تقاضا 

 يناوړه اغیز يباند

 لرلي دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالي کال  ۱۳۹۵په 

اقتصادي وده  يک

د  ياساساً د کرهڼ

له کبله  يسکتور د ود

 رامنځته شوی
 

 
 

صنایع له انقباض 

سره مخامخ شوي، په 

 يچ يحال ک يداس

خدماتي سکټور مثبته 

 وده درلوده.

 

 

ز( کال 201۴) 1393د نړیوالو پوځي ځواکونو د وتلو د پړاو په پیلیدو سره او بیا په  يکال ک 1390په  

افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسوولیتونو د لیږد د بهیر  په بشپړیدو سره، د افغانستان اقتصادي  يک

منځنی حد  يد کلنۍ ود يکلونو پور 1391څخه تر  1382له  يچ ياسپه کلکه توګه راټیټه شوه. د يود

ته را  يسلن 1اعشاریه  2 يکلونو پور 139۵نه تر  1393ره بیا د یدا شم يسلنه وه چ ۴اعشاریه  9

څخه  1يسلن 1.1له  يکال ک 139۴کچه په  ي، د اقتصادي وديز( مالي کال ک201۶) 139۵ولویده. په 

 1391د سکټور ستره وده وه. له  يزیاتوالي اصلي المل د کرهڼ يد د يموند، چته زیاتوالی و 2يسلن 2.2

تي امنیواد د روانو یکموالی، د نړیوالو مرستو د کمښت او د ه يکال څخه را پدیخوا د پام وړ اقتصادي ود

 د يستونزو او سیاسي وضعیت ک

مخ پر زیاتیدونکي ابهام د اغیز له 

په  يچ يحال ک يکبله دی. په داس

د شاملو مالي مرستو  يبودیجه ک

میلیارد  2کال له  1391کچه د 

 يک 139۵امریکاي ډالرو څخه په 

میلیارد امریکایي ډالرو  3 يڅه باند

نه د  يده، خو د بودیج يته لوړه شو

 بیا کمی يک يبهر مرستو په برخ

د پوځي او ملکي  راغلی دی. 

 په بودیجه يمرستو په ګډون کوم چ

څخه  يبودیجشامل دي او له  يک

بهر دي، د ټولټال بالعوضه مرستو 

 1391نه تر  1388له  3ر،یشم

میلیارد  12.۵له  يکلونو پور

امریکاي ډالرو اټکلیز اوسط څخه 

میلیارد  8.8 يک 139۴په 

امریکایي ډالرو ته را ټیټ شوي 

 دي.

 ،يپه جریان ک کال يده. د همد ينیمایي برخه جوړه کړ يد اقتصادي ود يمالي کال ک 139۵په  يکرهڼ

ه پ يسرچین يد تر ټولو ستر يتوګه د اقتصادي ود يپه همد يسلنه وده وموندله چ ۶سکتور  يد کرهڼ

 يسږ کال ی يوده د پام وړ میوو د محصوالتو له برکته و، چ يد سکتور پیاوړ يتوګه بدل شو. د کرهڼ

اسب وضعیت او په کافي اندازه د هوا من يکال په جریان ک يسلنه زیاتوالی درلود. د همد 30 يڅه باند

 139۵خو په  توګه زیاتوالی ولري. يکچ يوګرځیدل تر څو د بڼ والۍ تولیدات په ب المل يبارانونه د د

سلنه  2.۵د غنمو محصوالت  يمنځ ک يپه د يسلنه ټیټوالی درلود، چ ۴.8د غله جاتو تولید يکال ک

دومره  يدو له کبله و چید افاتو او ناروغیو د رامنځته ک يټیټوالی لري. دا کموالی د غله جاتو په تولید باند

 لرلی. يټیټوالی ی

په  يسلن 0.8کموالي له کبله، د صنایعو د سکټور تولید د  يسلن 2.۶د ودانیزو فعالیتونو د  يواد کیپه ه

دا وضعیت د تیرو کلونو د راتګ ښکارندوی ده  يسره کموالی موندلی دی. په ودانیز سکتور ک يانداز

وده ورو  يپه نورو ټولو سکتورونو ک يچ يحال ک يکلونو تر منځ په داس 139۴او  1391هان د  يچ

تولیدي صنایعو شاوخوا  يمالي کال ک 139۵وه. په  يوده ساتل يده، خو ودانیزو فعالیتونو خپله پیاوړیک

 (۱۳۹5-۱۳82) اقتصادي وده شکل:  2

 (سلنه)

 

د نړیوال بانک د کارکوونکو د احصائیي مرکزي اداره او  :سرچینه

 محاسبات

                                                           

د افغانستان په اقتصادي رپوټ  يتوبر په میاشت ککال د اک 201۶د  يسلنه وه، لکه څرنګه چ 0.8وده  يکال لپاره لومړنۍ اټکل شو 139۴د  1 

 په کچه تصحیح شو. يسلن 1.1د  يوروستیو ک يله خوا په د يد مرکزي ادار يهم خپور شوی.  نوموړی اټکل د احصائی يک
نه د هغه یادوو يکپه دغه رپوټ  يچ يرو کید کوکنارو له کښت څخه تر السه شوی اضافي ارزښت د ناخالصه کورني تولید په ارقام او شم 2 

 يی يله لور يد احصائي د مرکزي ادار ي( چيسلن 3.۶کال لپاره د  139۵په توګه د  يلګی)د ب يریرسمي شم ي، شامل نه دی. د وديشو

ده.  يشو يهم د هجري شمسي کال له مخ يد تریاکو او کوکنارو اضافي ارزښت شامل دی او محاسبه ی يرپوټ ورکړل شوی دی په هغه ک
 دی( ته تبدیل شوي دي. يد میالدي کال له مخ يله هجري شمسي کال څخه مالي کال )چ يریشم يد اقتصادي ود يرپوټ کپه دغه 

د تمویل لپاره( یا  يد بودیج ي)یعن« اختیاري»دولت ته د  يږي چیهغو مالي مرستو ته ویل ک يشامل بالعوضه مرست يپه بودیجه ک 3 

 يڅخه بهر مرست يله بودیج يچ يحال ک يږي. په داسیورکول ک ي( په بڼه په اختیار کيمرستځانګړي پروژه اي  ي)یعن« غیراختیاري»
 نه حسابیږي. يږي او په بودیجه کیمستقیماً د نړیوالو تمویلوونکو له خوا تر سره ک
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تقریبي شاخصونه د 

 يخصوصي پانګ

 يد ود ياچوون

 ښکارندوی نه دي
 

 

یدي صنایعو او سلنه وده کړي. د تول 2.2د خدماتو سکتور بیا  يچ يحال ک يسلنه وده وکړه، په داس 1

دغه کچه  يخدماتو د سکټور د ود

د  يسکټورونو د ود يد همد

 مه ده.ره کیپخوانیو کچو په پرتله ډ

د نویو ثبت  يکال ک 139۵په 

ۍ ر )د سوداګریشویو تشبثاتو شم

 نله عمده او پرچو يپه سکتور ک

سلنه کموالی  9تشبثاتو نه پرته( 

 يموندلی دی. د خصوصي پانګ

په اړه د دقیقو ارقام او  ياچوون

امارو د نشتوالي له کبله، د نویو 

تشبثاتو د ثبت ارقام د یوازینی 

په توګه ګڼل  يتقریبي سرچین

د  ياچوون يد پانګ يږي چیک

فعالیتونو د تعقیب لپاره کارول 

نویو ، د يکال ک 139۵ږي. په یک

نقلیه وسایطو د ثبت یا جواز 

 3.9 ير هم یوازیورکولو شم

 .ښکارندوی ده يدا په خپله په خپل وخت سره د ټیټو اقتصادي فعالیتونو د کچ يسلنه لوړ والړ، چ

 (۱۳۹5-۱۳82) اقتصادي وده شکل: ۳

 (سلنه)

 

 د احصائیي مرکزي اداره :سرچینه

 

اوسني یو لړ نیول شوي 

نوښتونه کوالی شي د 

 يد ود ياچوون يپانګ

 ښه کاندي يراتلونک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کال د  201۶افغانستان په رسمي ډول د  

مه د سوداګرۍ د نړیوال 29جوالی په 

 ي. په همدسازمان غړیتوب تر السه کړ

سازمان سره د افغانستان په  يترتیب له د

دو سره به افغانستان د ییو ځای ک

سوداګریزو توکو د ترانزیټ اسانتیاوو، 

سوداګریزو شخړو هواري او نړیوالو 

کوالی  يارونو ته السرسی ومومي، چباز

 ياچوون يشي د بهرنۍ مخامخ پانګ

کال  139۵ښه والی راولي. د  يک يراتلوک

ایران او هند د  يپه میاشت ک يد غبرګول

چاه بهار د ساحلي نبدر د  پراختیا هوکړه 

لیک ته ورسیدل. دغه بندر  د ایران په 

 يسویل ختیځ سیمه په فارس خلیج ک

 يد افغانستان لپاره به نو يموقعیت لري چ

ترانزیتي الره پرانیزي. دغه بندر، د 

در په لرلو سره کوالی شي د افغانستان لپاره په یوه مهم سوداګریز بن يبی يافغانستان لپاره د نښلوونکي ټیټ

د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب تر السه کول او د چاه بهار  يچ يحال ک يپه داسبدل شي.  يباند

امنیتي  يد کوایښه کړي، خو په ه يراتلونک ياچوون يد پانګ ير پرانیستل کوالی شي په افغانستان کبند

 نایي پروژو څخه ګټه اخیستنه لږ ټکنی کړي.یشان سوداګریزو زیرب يله د يوضعیت ښای

 دو دیید نویو تشبثاتو ثبت مخ په کمشکل:  4

 

د تشبثاتو د ثبت مرکزي اداره د سوداګرۍ د پرچون او  سرچینه:
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د تریاکو  يکال ک ۱۳۹۵ه پ

تولید او د کوکنارو کرل 

دونکو سیمو  زیاتوالی یک

 موندلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د نړیوالو  يکال ک ۱۳۹۱په 

پوځي ځواکونو د وتلو په 

پیلیدو سره او بیا د اقتصادي 

به راټیټیدو سره، د  يود

 وزلۍ کچه هم لوړه شوهیب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريل شتونجغرافیایي توپیرونه 
 

 

 

 

د تریاکو تولید  يکال ک 139۵په 

زیاتوالی وموند.  له جرمونو او نشه 

یي توکو سره د ملګرو ملتونو د 

دفتر وروستی رپوټ ښیي  يمبارز

 يدونکو سیمو کیپه کرل ک يچ

سلنه زیاتوالی  10دکورکنارو کښت 

د  يموندلی او په هر هکټار ځمکه ک

سلنه وده  30السه کول تریاکو تر 

لرلي ده. دا زیاتوال د مشروع غله 

 يجاتو د محصوالتو د کارکړن

مشروع  يبرخالف دی ځکه چ

 يکال په ترڅ ک يحاصالتو د همد

کموالی موندلی. د تریاکو تولید د 

لوړ شوی او  يواد په ټولو سیمو کیه

 139۴په  ي، چيلرل يسلنه وده ی ۴3

 139۵ټن څخه په  3300له  يکال ک

ټن ته لوړ شوی دی. د  ۴800 يک

یمو واد په ټولو سیتریاکو زیاتوالی د ه

 يهمدا زیاتوالی عمدتاً د هغو ناروغیو د نشتوالي له کبله و چ يرامنځته شوی. د تریاکو په حاصالتو ک يک

 کوالی یي شول د پخوا کلونو په څیر د کوکنارو حاصالتو ته صدمه ورسوي.

 

د نړیوالو پوځي ځواکونو په وتلو  يکال ک 1390

سره اقتصادي وده پڅه شویه او امنیتي وضعیت 

 يکال ک 1392په  يی يپه ترڅ ک يچنه شوه چیکړک

 يسلنه زیاتوالی وموند، په داس 39.1وزلۍ کچه ید ب

سلنه  3۶ يکال ک 1390ره په یدا شم يچ يحال ک

 1 يموده ک يپه د يښکارندوی ده چ يوه. دا د د

وزلۍ د یمیلیونه وګړي نور هم د ب 3اعشاریه 

د  يوګړو سره زیات شول، کوم چ يالند يکرښ

وراکي اړتیاوو د خپلو لومړنیو خوراکي او غیرخ

 يپوره کولو جوګه نه دي. له کومه ځایه څخه چ

و ژوند کوي، ن يزیاتره وګړي په کلیوالي سیمو ک

 ي.دای شیوزلۍ شدت زیاتره هلته ښه محسوب کید ب

، په کلیوالي يکلونو په منځ ک 1392او  1390د 

 يسلنه زیاته شوه، داس 1۴وزلۍ کچه ید ب يسیمو ک

څخه  3.38کچه له  وزلۍید ب يپه کلیو ک يچ

شکل ته مراجعه  6سلني ته زیاتوالی موندلی )6.43

د  وزلۍیب يپه ښاري سیمو کخوا،  يړئ(. له بلوک

دو او له کلیوالي سیمو څخه یکډوالو په راغوښتل ک

 يیمو کپه کلیوالي سڅ بدلون نه دی موندلی. یځایه شویو وګړو په ورتلو سره هیښاري سیمو ته د کورني ب

ه دو سرید امنیتي وضعیت د خرابوالي او بهرنیو مرستو په کم يخراب وضعیت په اصل کد ژوندانه 

 يد کار لپاره غوښتنه را ټیټه شوه، داس ي، په غیرکرهڼیزو سکتورونو کيپه پایله ک رامنځته شوی دی.

، وي ورامنځته ش ينه مخک يږد له دورید امنیتي ل يزیاتره کاري فرصتونه چ يپه خدماتي سکتور ک يچ

 له منځه والړل. 

د پام وړ زیاتوالی لرلی  يوزلیب يکلونو  پور 1392نه تر  1390له  يواد په سویل لویدیځو سیمو کید ه

وزلۍ مشخصاتو )ځانګړنو( بیا کوم بدلون نه دی موندلی. د سوکالۍ یسیمو د ب يخوا، د همد يدی، خو له بل

ال ختیځ او واد ختیځ، شمیږي. د هییاوو څخه ګڼل کلوونکو ځانګړتیجغرافیایي توپیرونه، د افغانستان له ب

کلونو تر  1392او  1390دي. د  يوزلۍ څخه ځورمنیپه کلکه سره له ب يلویدیځ مرکزي شاته پاته سیم

غانستان د اف يسیم يکوم د پام وړ توپیر نه دی راغلی، او شاته پات يسیمو ک يمنځ، په عمومي توګه په همد

ړتیاوو وزلۍ د ځانګید ب يسیم يد سویل لویدیځ يوزله پاته دي. خو یوازیب ياسد نورو سیمو په پرتله همد

د کوکنارو او تریاکو د کښت سیمو  يکال ک ۱۳۹۵په  شکل: 5

 زیاتوالی موندلی
 (ټن : متریکمحور ڼیک؛  ټار: هکښی محور)

 

 UNODC: سرچینه

 يوزلۍ د کچید ب يپه کلیوالي سیمو ک : شکل 6

  زیاتوالی
 (وزلۍ کچهید ب يد وګړو د فیصدي له مخ)

 

د ژوندانه د وضعیت سروي؛  يپه افغانستان ک: سرچینه

 يکلونو سرو 1392او  1390د 
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 يپه وروستیو کلونو ک

 کاري زیاتوالی موندلییب

 

 

 

 

 

 

 

د بیرته  يږي چیتمه ک

راستنیدونکو اغیز به پر 

 ریډ يباند يکورنۍ غوښتن

 کم وي
 

 

 

 

ته لوړه  يسلن ۵۶څخه  يسلن 28وزلۍ کچه له ید ب يپه هغه ک يپه اړه د پام وړ استثنا شته، هغه سیمه چ

ه پد نیمروز، هلمند، کندهار، زابل او روزګان والیتونه راځي،  يپه هغه ک يسویل لویدیځه سیمه چ. يشو

هلته  يده او هم په ملکي او هم په پوځي برخه کیرل کییو له شخړه ایزو سیمو څخه شم يوروستیو کلونو ک

ږد د ید امنیتي مسوولیتونو د ل يکبله، د تعجب ځای نه دی چ يدل. له همدیستر نړیوال لګښتونه تر سره ک

 توالی وموند.زیا يوزلیدو سره بیبهیر په بشپړیدو سره هلته د نړیوالو مرستو په کم

د د ژوندانه د وضعیت سروي(  يپه افغانستان ک يکال ک 139۵)په  يد کورنیو له تر ټولو وروستۍ سرو

سلنه زیاتوالی لرلی دی.  1 يکارۍ کچید ب يپه تیرو دوو کلونو ک يښیي چ يڅخه د منځ مهاله پایلو موندن

کارو ښځو کچه د نارینه ید ب يهغه کپه  يوه، چ يسلنه اټکل شو 22.۶کارۍ کچه ی، د بيکال ک 1392په 

 يکارۍ کچه د اړتیا وړ مهارتونو نه لرونکو او بیو په پرتله دوه نیم ځله زیات راغلی و. په تیره بیا، د ب

وزلۍ له ستر خطر سره هم یله تاریخي اړخه هغوۍ  د ب يره زیاته ده، چیخورا ډ يسواده کسانو په منځ ک

هر کال د کار بازار  يمنځني زیاتوالي سره او د اټکل له مخ يسلن 3 مخامخ دي. په کلنۍ توګه د وګړو د

ته اړتیا ده تر څو د سړي سر  يکچ ياقتصادي ود يستر يریزرو کارګرانو په راتګ سره، ډ ۴00ته د 

 ته برابر شي.  يډل يعاید ښه والی ومومي او کیفیت لرونکي کاري فرصتونه کارګر

ه چټک لوګړو ځایه شویو  يب د زیاتوالي له کبله، د کورني یخواليوسمهال، افغانستان د کورنی تاوترا

په جبر سره راستنیږي  يزیاتره ی يسره چ يڅپ يخوا د کډوالو له نو يله بلزیاتوالي سره مخ دی او 

ه د کډوالو بیاراستنیدل به پ يږي چیمخامخ دی. د یو لړ اقتصادي بالقوه مثبتو اغیزو با وجود، تمه نه ک

اغیزه ولري. زیاتره بیرته  يد پام وړ تحریک کوونک يباند يپر کچ يد کورنۍ غوښتن يلنډمهال ک

پر مخ  يرخپل ژوند پ يیواز يبوخت دي چ يفعالیتونو باند يپه داس يراستنیدونکي په کلیوالي سیمو ک

 ۍهغو يهم زیاتره د کم عاید لرونکي خلک ژوند کوي، چ يوړالی شي او په ښاري او نیمه ښاري سیمو ک

د خوراکي توکو لوړ  يپه افغانستان ک، يتړلي دي. سربیره پر د يهم دولتي مرستو او خدمتونو پور

هر ډول زیاتوالی، قسماً کوالی شي د وارداتو د  يوارداتي مقدار ته په کتو سره، د کورنیو په مصرف ک

د ناخالصه کورني  د هغه خالصه اغیزه به يږي چیکبله، تمه ک يوګرځي. له همد الملمتقابل زیاتوالي 

 ره کمه وي. یډ يباند يود يتولید پر حقیق

 د نړیوالو بیو په ښه والي سره زیاتوالی موندلی دی يد مصرفي توکو بیشکل:  7
 (میاشتني بدلون فیصدي 12د )

 

 

 مرکزي اداره او نړیوال بانک يد احصائی سرچینه:

  
د مصرفي  يکال ک ۱۳۹۵په 

 توکو د بیو لوړوالی

 

 

 

 

 

 يکچ يسار يپه ب يد خوراکي توکو بی يکال ک 139۵د بیو له لویدلو نه وروسته، په  يکال ک 139۴په  

منځنۍ ) يسلن 1.۵له منفي  يکال ک 139۴شوي. د مصرفي توکو د بیو د پړسوب کچه په  يسره لوړ

شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالی  يته لوړ يسلن ۴.۴ يکال ک 139۵( څخه په يدور

له منفي  يکلونو تر منځ د خوراکي توکو بی 139۵او  139۴وګرځیدل. د  الملدواړه د انفالسیوني فشار 

ی د بیو لوړوال يو کپه غیرخوراکي توک يچ يحال ک يشوي، په داس يته لوړ يسلن ۵.7څخه  يسلن 1.9

 ته زیاتوالی تر السه کړ.  يسلن 3.2څخه  يسلن 1.2له منفي  يی يپه ورته دوره ک يلږ و، یعن
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د بیو لوړیدل په زیات 

احتمال سره د پیسو د 

ارزښت د ناوخته راټیټیدو د 

 اغیزو له کبله و

 

د بیو د ناوخته کمښت د اغیزو له کبله رامنځته شوی ده.  يد بیو لوړیدا په اغلب ګومان سره د پیسو د تبادل

د امریکایي ډالرو په  يچ يپیل شو، داس( يپه منځنیو ک 201۴کال )د  1393د پیسو د ارزښت کمښت د 

 يکال د کب تر میاشت 139۵په پیلیدو سره د  يد میاشت يکال د مرغوم 139۴د افغانۍ ارزښت د  يوړاند

را ټیټ شو. له کومه  يپه شاوخوا ک يسلن 20( د يتر مارچ پور 2017له جنوري نه د  201۵)د  يپور

ه د توکو واردات د ناخالص ينو دا چره توکي وارداتي دي، د افغانستان د مصرفي توکو زیات يځایه څخه چ

وړ  د پام ينوسانات هم پر کورنیو نرخونو باند يسلنه په ارزښت دي، نو د پیسو په تبادله ک ۴0تولید 

 د افغانۍ د ارزښت د کمښت يپر کورنیو بیو باند يخو په لږ ځنډ سره. په لومړیو ک –اغیزه لرالی شي 

 139۵د نفتو او خوراکي توکو د نړیوالو بیو په کمښت سره خنثی کړل شو. خو د  يکال ک 139۴اغیز په 

شکل ووینئ(،  7په نړیواله کچه د نفتو او خوراکي توکو بیو ښه والی وموند ) يچ يکال په لومړنۍ نیمایي ک

لي د غبرګو 139۵څخه د  يسلن 0.2له  يکال د لیندۍ د میاشت 139۵شوي او د  يهم لوړ ينو کورنۍ بی

، هم په يمالي کال په دویمه نیمایي ک 139۵هم، د  يشوي. سره له د يته لوړ يسلن ۴.1 يپه میاشت ک

 او هم کورني پړسوب )انفالسیو( راښکته شول. ينړیواله کچه د خوراکي توکو بی

  بهرنی سکتور. ۳

د توکو  يکال ک ۱۳۹۵په 

النس ښه والی یسوداګریز ب

 تر السه کړ

 ۶1۴د هغه ټولټال ارزښت  يسلنه زیاتوالی درلود، چ 10رسمي صادراتو  يل کمالي کا 139۵په  

رخه یمه بید افغانستان د صادراتو یو پر در يد لندو او وچو میوو صادرات چمیلیونه امریکایي ډالر و. 

د بڼ والۍ په  يک يمهم رول درلود. په تیرو دوو کلونو ک يجوړوي، د رسمي صادراتو په لوړولو ک

 يهم د پام وړ زیاتوالی راغلی. په داس يد راغلو اصالحاتو له کبله د میوو په محصوالتو ک يبرخه ک

د تازه میوو صادرات د بن والۍ د حاصالتو له اوسني وضعیت سره تړلی دی، خو د وچو  يچ يحال ک

د میوو وچول وخت  يتړلی و، ځکه چ يمیوو صادرات د معمول په څیر د تیر کال په محصوالتو پور

 يپه اندازه کمښت درلود، چ يسلن 13.۵وارداتو د  يمالي کال ک 139۵خوا، په  يه اړتیا لري. له بلت

کال  1392له  يد کمښت بهیر چ يږي. په وارداتو کیمیلیارد امریکایي ډالر ک ۶.۶ يټولټال ارزښت ی

له  زښت د کمښتنه را پدیخوا پیل شوی دی دا د کورنۍ تقاضا د تضعیف او د افغانۍ د پولي واحد د ار

ه ګرځیدلی. په پایل الملدا په خپل وار سره د بیو د او وارداتي توکو د لګښت د لوړیدو  يکبله دی. چ

سر النس کید ب يچ يالنس )د نارسمي سوداګرۍ په ګډون( ښه والی موندلی دی، داسی، سوداګریز بيک

ته را ټیټ شوی  33.3 يک 139۵څخه په  يسلن 3۶.۶د ناخالصه کورني تولید له  يکال ک 139۴په 

 دی. 

 
 زیاتوالی وموند يکال ک 2۰۱۶شکل: صادراتو په  8

 (میلیون امریکایي ډالر) 

 

 

 مرکزي اداره يد احصائیسرچینه: 
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 ده  يورادبره ش يلونو کد سوداګریزو شریکانو له اړخه زیاته تنوع، په وروستیو ک يد افغانستان په سوداګریز جوړښت ک :کادر ۱

 

د افغانستان  يلونو په ترڅ کمتمرکز و. د تیرو څو ک يوادونو پر وړاندید څو ه ي، د افغانستان سواګریز جوړښت یوازيپه تیره لسیزه ک

وداګري نیمایي س يپاکستان، د صادراتو او وارداتو په ګډون د افغانستان د سوداګرۍ څه باند يتر ټولو ستر سوداګریز شریک، یعن

 يچ ياړخه هم د افغانستان سوداګریز جوړښت متمرکز و، داسسلنه(  خپل ځان ته ځانګړی کړی و. د محصوالتي صادراتو له  ۵۶.۵)

 اړوند صنعتي محصوالت يپور يهغه هم کرهڼیز محصوالت یا هم په کرهڼ يڅو قلمه محصوالت و چ يیواز يی يپه صادراتي توکو ک

 و. ي)لکه غالۍ( داس

 

متمرکز سوداګریز جوړښت، څه د محصوالتو له اړخه او څه د سوداګریزو 

ر نونو پواد د بهرنۍ  سوداګرۍ نه د راوالړو شویو ټکایشریکانو له اړخه، ه

د متمرکزي  يښیي چ يړنیر ځورمنونکی ګرځوي. اماري څیډ يوړاند

رو کمو متنوع سوداګریزو جوړښتونو لرونکي یسوداګریز جوړښت او ډ

له زیاتو نوساناتو څخه رنځ وړی او په اوږدمهال  يوادونه د اقتصادي ودیه

س ال سره يکچ يوزلۍ او نابرابرۍ له لوړیاو د ب ياقتصادي ود يله پڅ يک

 او ګریوان وي.

اوس مهال، د افغانستان سوداګریز جوړښت له خپلو سوداګریزو شریکانو سره 

ر کم متمرکز دی. له پاکستان سره د افغانستان یپه پرتله ډ يلسیز يد تیر يی

سلنه وه  په  ۵۶.۵ يکال ک 1387په  يکچه چ يورکړ يد سوداګرۍ راکړ

، ایران اوس يرته وخت کته را ټیټه شوه. په و يسلن 38.9 يکال ک 139۴

بدل  يسلنه( باند 1۴.۵واد د وارداتو لپاره په تر ټولو ستر بازار )یمهال د ه

واد اوس د افغانستان د صادراتو لپاره په تر ټولو ستر یشوی دی او د هند ه

اوښتی دی. د افغانستان له سوداګریزو شریکانو  يسلنه( باند 31.3بازار )

د شاخص  (Herfindahl)د هرفنډال  يه چلکه څرنګ –سره د تمرکز کچه 

کلونو تر منځ د صادراتو  139۴او  1387د –اندازه ګیري شوي  يله خوا ی

 شکل ته مراجعه وکړئ(. 9کمښت موندلی دی ) –دواړو  –او وارداتو لپاره 

ر ید مسیر ال ډږیفغانستان ته د توکو د لزیاتوالی، له افغانستان څخه او ا ير کید د ترانزیتي الرو په شم يد منځنۍ اسیا او ایران له الر

ر ثابت او کږتیا منونکی )انعطاف یال ډ يواد اقتصاد د بهرنیو ټکانونو په وړاندیسره په زیات احتمال د ه يمتنوع کړی دی. په د

ورته پیښو  دو سره د پخوانیویپه تړل ک يد تورخم درواز يکال د فبروري په میاشت ک 2017د  يمنونکی( کړی دی. لکه څرنګه چ

 وه.  يره کمه اغیزه کړیډ يد توکو د بیو پر لوړوالي باند يواد کیپه پرتله په ه

 د افغانستان لس غوره سوداګریز شریکان يکال پور ۱۳۹۴څخه تر  ۱۳87له  شکل:  ۱۰

 (د فیصدي ونډه)

  

د سوداګریزو شریکانو له اړخه د سوداګریز : شکل ۹

  شاخص (Herfindahl)جوړښت تمرکز؛ د هرفنډال 

 

 د نړیوال بانک د کارکوونکو محاسبات سرچینه:
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 (UN COMTRADE) يرو له مخید ملګرو ملتونو د شم( WITS) نړیوال بانکسرچینه: 
 

  
 

د افغانۍ  يکال ک ۱۳۹۵په 

راکړه ورکړه په نوسان 

وه، او افغانۍ په  يحالت ک

منځنۍ کچه خپل ارزښت له 

 السه ورکړ

 

 

 

 

 

کال  ۱۳۹۵نغدي زیرمو په 

 زیاتوالی وموند يک

 

  

سلنه  10.۵د افغانۍ پولي ارزښت په منځنۍ کچه  يد امریکایي ډالرو په وړاند يمالي کال ک 139۵په 

ښوول. د کال په اوږدو  -سلنه 1.2 يیعن –رو کم کمښت یوموند. که څه هم د د کال وروستۍ شم کموالی

زښت خپل ار يی يو: د کال په لومړۍ نیمایي ک يکچه په نوسان حالت ک يورکړ ي، د افغانۍ د راکړيک

کچه  ځنۍخپل ارزښت تر السه کړ. په من يی يکال په دویمه نیمایي ک يله السه ورکړ، خو بیرته د همد

د جریان د کمښت  يپانګ يواد ته د خالصیکوالی شو ه يکال ک 139۵د افغانۍ د ارزښت ټیټوالی په 

 –و ته د کورنیو تمایل وبول يپایله وبولو او همداشان په امریکایي ډالرو سره د خپلو پس اندازونو ساتن

کال د کب په  139۵دای شي. د یتعبیر ک –په معنی  يغوښتن يدا په خپله د افغاني پیسو لپاره د کم يچ

 يپیسو باند 71.9او  ۶8.۴په ترتیب سره  يافغانۍ د امریکایي ډالرو او یورو په وړاند يمیاشت ک

 ده.یتبادله ک

نغدي  يکال ک 139۵د نغذي زیرمو د کمښت نه را وروسته، په  يکال په زیاترو میاشتو ک 139۴د 

 139۴دا مقدار بیا د  يد امریکایي ډالرو ته ورسیدي، چمیلیار 7.3سلنه زیاتوالی وموند او  8.۵زیرمو 

وي. د نغذي زیرمو  يثبت شو يمیلیارد امریکایي ډالرو په شاوخوا ک ۶،7د  يکال د لیندۍ په میاشت ک

میاشتو  11د نغدي ناخالصو زیرمو اوسنۍ کچه د زیاتوالی، اغلباً د وارداتو له کمښت سره تړاو لري. 

 ي.وارداتو لپاره کفایت کو
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 بیه او د نغدي زیرمو ارزښت يورکړ يد افغانیو د راکړ شکل:  ۹

 

 

  : د افغانستان بانکسرچینه

 مالي بدلونونه. 4

د عوایدو  يکال ک ۱۳۹۵په 

زیاتوالی  يپه را ټولولو ک

کال د  ۱۳۹۴د  يراغی، چ

ارقامو په نسبت شاوخوا 

 سلنه زیاتوالي ښیي ۱۵
 

 

 

 

 

 

 

 

یو د نو يکال ک ۱۳۹۴په 

مالیاتي ګامونو په معرفي 

کولو سره او همداشان د 

مالیاتو د مدیریت ښه والی د 

 يرولو کیعوایدو په ډ

 ده يمرسته کړ
 

 

د ناخالصه کورني تولید په 

تناسب، د عوایدو د 

راټولولوني کارکړنه ډیره 

 لږه ده
 

 1۴1.2وړنه درلوده. ټولټال د پام وړ السته را يد عوایدو د راټولولو په برخه ک يکال ک 139۵په حکومت  

سلنه زیاتوالي  1۵.3دا په خپله د تیر کال په پرتله د  يشوي دي، چ يرا ټول يد عوایدو له الر 4میلیارد افغانۍ

سلنه کمښت موندلی  9د عوایدو را ټولول  يپه هغه کال ک يکال سره په پرتله، چ 1393کوي. له  يښکارندوی

، هم مالیاتي عوایدو يروالي کیسلنه زیاتوالی درلود. د عوایدو په ډ ۴1بیا عوایدو  يکال ک 139۵و، خو په 

 يماینی يد ټولو عوایدو نږد ي)پرته له ګمرکي عوایدو( او هم غیرمالیاتي عوایدو ونډه لرله. مالیاتي عواید، چ

و عوایدو د ټول يسلنه زیاتوالی درلود. غیرمالیاتي عواید، چ 17شاوخوا  يی يکال ک 139۵برخه جوړوي، په 

، ګمرکي عوایدو په تیرو دریو کلونو يلرلی. خو سره له د يسلنه زیاتوالی ی 2۵یمه برخه جوړوي، یڅه کم در

کال  1390ده. له  يد وارداتو کچه را ټیټه شو يخاطر چ يسلنه زیاتوالی لرلی دی، هغه هم په د 3 يیواز يک

کلونو  139۵او  1390د  يره کمه وه؛ چیچینو ډوده تر نورو عایداتي سر يراپدیخوا، د ګمرکي عوایدو د کچ

مرکي د ګ ي، د ټولټال کورنیو عوایدو په برخه کيسلنه زیاتوالی لرلی دی. په پایله ک 2 يیواز يی يپه منځ ک

 ته ټیټوالی درلودلۍ دی.  يسلن 22يکال ک 139۵څخه په  يسلن 31کال له  1390عوایدو ونډه د 

 139۴ښه والی، کیدای شي د دولت له خوا د  يو د را ټولولو په برخه کد مالیاتي عواید يکال ک 139۵ په 

کال  139۴اړوند وبلل شي. د  ينیولو پور يد ځینو نویو مالیاتي تګالرو په تر الس الند يکال په وروستیو ک

 يسلن 2ه ل يمالیاتي ګامونه واخیستل شول، لکه: )الف( پر انتفاعي معاملو باند ينو ي، ځینيپه دویمه ربعه ک

لګول؛ )ج( د تیلو د  يسلنه مالی 10د  يلوړول؛ )ب( پر مخابراتي اړیکو باند يد بی يته د مالی يسلن ۴څخه 

افغانیو ته؛ )د( د افغانستان له هوایي حریم څخه د  2افغانۍ څخه  1له  يمحصول لوړول په هر لیتر باند

میلیارد افغانۍ  17رتنیو کړنو څخه ټولټال پو يله همد يکال ک 139۵تیریدونکو الوتنو د تعرفي لوړول. په 

تو د اصالحا يروالي یو علت د مالیاتو په راټولولو کیډ ي، د عوایدو د همديعواید تر السه شوي دي. سره له د

 دای شي. ید مالیاتي تمکین ښه والی هم بلل ک يواد کیپلي کول او په ه

 يسره برابر و، چ يسلن 10.۵خالصه کورني تولید له ټولټال را ټول شوي مالیاتي عواید د نا يکال ک 139۵ په

ناخالصه  يسلن 11.۶د  يکال ک 1390ره ده. خو بیا هم په یڅخه لږڅه لوړه شم يسلن 10.1کال له  139۴دا د 

 ر ټیټ دی. یتولید په پرتله، ډ کورني

                                                           
غانۍ د پولي ارزښت د ټیټوالي په د افغانستان بانک )مرکزي بانک( څخه د اف يمیلیارد افغانۍ نه دي شاملي کوم چ 10هغه  يرو کیپه دغو شم 4 

 د ښار يږل شوي وي. همداشان هغه دوه میلیارد افغانۍ چیته را ل يګټه وه او د دولت خزان يتر السه شو يد ارزي شتمنیو له الر يپایله ک

وي، هغه هم نه  يږدول شویوزارت ته را ل ي، مالدارۍ او اوبو لګولو د وزارتونو له دوو دولتي تصدیو څخه مالیيجوړولو او مسکن او کرهڼ
 . يشامل يدي پک
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 ندتوګه زیاتوالی ومو يد عوایدو راټولول په پر له پس يپه تیرو دوو کلونو کشکل:  ۱۰
 (میلیارد افغانۍ)

 

 

  وزارت يد مالی: سرچینه

 

عامه لګښتونه د عادي 

ملکي او پرمختیایي 

لښګتونو د لوړیدو له کبله 

 زیاتوالی موندلی

 

 

 

 

 

 

د  يد پرمختیایي بودیج

ښه والی نه دی  يتطبیق کچ
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میلیارد  3۴3 يسلنه زیاتوالۍ موندلی و، چ 7.۵ يعامه لګښتونو، د اسمي ارزښت له مخ يمالي کال ک 139۵په 

هغه  يسلنه زیاتوالی درلود چ 7.۵د ملکي معاشاتو لګښتونو هم  5.يمیلیارد امریکایي ډالر( کیدل ۵.1افغانۍ )

 يله کبله لوړ شول. د ملکي ساتن يپیژندن هم د عامه خدمتونو د مامورینو لپاره د فوق العاده تحصیلي حقونو د

 139۵میلیارد افغانۍ څخه په  17له  يکال ک 139۴په  يسلنه وده درلوده، یعن 13هم  يد لګښتونو کچ ياو پالن

 30ږدونو لګښتونو شاوخوا یهم، د ټولنیزو ل يجګوالی درلود. او په پای ک يمیلیارد افغانیو ته ی 19.۵ يکال ک

د  ياصلي علت هم د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د اعانه د پیسو د ورکړ يد د يدلی، چسلنه زیاتوالی مون

، خپله اختیاري پرمختیایي بودیجه زیاته يمالي کال ک 139۵، دولت په يلګښتونو زیاتوالی دی. په ورته وخت ک

 يزیاتوالی )یعن يچینو کپه مالي سر يسلنه لوړ شول، ځکه چ ۶0کړه. اختیاري پرمختیایي لګښتونه هم شاوخوا 

 ر اختیاريیاجازه ورکړه تر څو یو زیات شم يحکومت ته د د«( اختیاري» يکورني عواید او بالعوضه مرست

 يه باندڅ يد عادي لګښتونو د بودیج يخوا، امنیتي لګښتونه چ يپروګرامونه تمویل کړي. له بل يپرمختیای

، د ناخالص کورني يپاته شوي دي. سره له د يرته کچه کسره په و يکال له کچ 139۴برخه جوړوي، د  ينیمای

څخه په  يسلن 2۶.۴کال له  139۴د  يده، یعن يتولید په تناسب، د عامه لګښتونو کچه یو څه اندازه ښکته راغل

  ده. يته را ټیټه شو يسلن 2۵.۶ يکال ک 139۵

 يسلن 73مالي کال له  139۴بریده د  د عادي او پرمختیایي بودیجو په ګډون( د لګولو کچه تر یوه) يد بودیج 

د لګولو په  يد عادي بودیج يته لوړوالی وموند. دا توپیر هم په اصل ک يسلن 7۶ يمالي کال ک 139۶څخه په 

ته  يسلن 90څخه  يسلن 80له  يی يدوو کلونو ک يپه همد يدی، چ يد راغلو اصالحاتو له مخ يبرخه ک

 ۵۴ه په کال لپار يد لګولو کچه، بیا هم د دویم پرله پس يختیایي بودیج، د پرميزیاتوالی موندلی دی. سره له د

( ياووټیټ ظرفیت )وړتی يوالړه پاته ده. د تدارکاتو وخت نیوونکي مقررات او لوایح، په والیتونو ک يسلنه ک

و د ولد لګ يد پرمختیایي بودیج ياو په عمومي توګه د امنیتي وضعیت کړکیچن توب دا ټول هغه دالیل دي چ

 المل ګرځیدلي دي.  يکچ يټیټ

 

 

 

 

 

 

                                                           
، يلپاره ورکړل شو يوزارت له خوا د افغانستان بانک ته د کابل بانک د ستونز يد مالی يمیلیارد افغانۍ چ 10.2هغه  يره کیپه دغه شم 5 

 نه دي. يشامل

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0

50

100

150

ي
صد

فی
د 

ولی
 ت
ي

رن
کو

ه 
ص

خال
 نا

د

ی
غان

اف
د 

ر
لیا

م

1395-1387، د عوایدو را ټولول. الف

به ملیارد افغانی

.د.ن.به فیصدی ت

52.5 51.8 59.5 69.5

28.3 26.0
30.4

31.3
28.5

22.3

32.4
40.4

0.0

50.0

100.0

150.0

مالی1392 مالی1393 مالی1394 مالی1395

د نوعیتو په تفکیک عواید: ب

عواید مالیاتی
عواید گمرکی
عواید غیرمالیاتی



    د افغانستان اقتصادي راپور   

 

 نړیوال بانک کال د غبرګولي میاشت ۱۳۹۶د 
13 

یو ځل بیا د  ينغذي زیرم

 يکچ يکال نه مخک ۱۳۹۳

 ته ورسیدي

چ په یز( کال د مالي کړک201۴) 1393د 

ره ی، د دولت د عوایدو کچه ډيدرشل ک

پورونه لوړ  يراښکته شوه، ناورکړل شو

راکم شول. له هغه  شول او عامه لګښتونه

څخه دوه کاله وروسته، دولت وکوالی 

هان په  – يبودیج يمتوازن يیو يشول چ

ته السرسی  –ر کم مازاد لرلو سره یډ

یو ځل بیا  ينغدي زیرم يومومي او خپل

بریالیتوب ته السرسی د  يدزیاتي کړي. 

عوایدو د را ټولولو د ښه والي او د نړیوالو 

منظم ډول سره مرسته کوونکو له خوا په 

د شاملو بالعوضو مرستو د  يپه بودیجه ک

په  يهمدغه مرست يله کبله و، چ يورکړ

مالي  139۵زیاتوالي سره په  يسلن 1۶

دری اعشاریه شپږ میلیارد  يکال ک

امریکایي ډالرو ته ورسید. د اختیاري 

ي عادي او پرمختیای يیعن – يپه برخه ک يبودیج

 يمالي کال ک 139۵دولت په  –اختیاري بودیجه 

میلیارد افغانیو )یا صفر  8اعشاریه  11د 

( ناخالصه کورني تولیدسلنه د  9اعشاریه 

 يچ يحال ک يپه داسکوچني مازاد ته ورسید، 

 19کسر  يد بودیج يمالي کال ک 1393په 

ناخالصه سلنه د  1.7میلیارد افغانۍ )یا منفي 

چ د یکال مالي کړک 201۴( و. د کورني تولید

ه پ يوګرځید، چ الملدو ییرمو د خالي کنغذي ز

میلیارد افغانیو پرانیستونکی  21د  يی يترڅ ک

النس یاختتامیه ب 8.7 يکال ک 201۴النس په یب

 يته را ټیټ شو. په تیرو دوو وروستیو کلونو ک

د عامه لګښتونو غوره مدیریت او زیاترو 

اختیاري مالي سرچینو ته السرسی )عوایدو او 

جوګه  يي مرستو( دولت د دبالعوضو اختیار

 يمالي کال تر پایه پور 139۵وګرځاوه تر څو د 

ه ت يمیلیارد افغانیو کچ 21بیرته  ينغذي زیرم

 ورسوي.

 

 پرتلیزه لګښتونه يمالي کلونو ک ۱۳۹۵او  ۱۳۹۴په جدول:  ۱

 (ارقام په میلیارد افغانۍ)

 لګښتونه
1394 

 ليما

1395 

 ليما
 248.9  235.9 عادي لګښتونه

 145.5  143.6 پوځي      

 103.4  92.3 ملکي      

 58.6 54.5 او مزد تنخوا             

 19.5 17.3 پالنه او ساتنه             

 2.3 2.3 پانګه ایز لګښتونه

 22.2 17.0 تقاعد او ټولنیز انتقاالت

 29.0  18.0 اختیاري پرمختیایي لګښتونه

اختیاري پرمختیایي +  عادي لګښتونه

 لګښتونه
253.9  288.1 

 64.9  64.9 غیراختیاري پرمختیایي لګښتونه

 342.8  318.8 ټولټال لګښتونه

  وزارت يد مالی: سرچینه

مالي کال کي بودیجوي بیالنس متوازن  ۱۳۹۵په  :شکل ۱۱

 و

 میلیارد افغانۍ()

 

 د مالیي وزارت :سرچینه

 د پولي او بانکي سکتور بدلونونه. 5

پیسو ته تقاضا زیاتوالی 

ښایي د نرخونو  يموندلی چ

 د لوړوالي له کبله وي. يکچ

 139۵راځي، د  ياو د سوداګریزو بانکونو امانتونه پک يد دوران پیس يچکچه،  يد ود (M2)د پراخو پیسو  

میاشتو سره په  12له تیرو  يسلنه وه )چ 9.7کال ډیسمبر میاشت(  201۶)د  يپور يکال د لیندۍ تر میاشت

سلنه وه. په  3.1 يره د تیر کال په ورته وخت کیدا شم يچ يحال ک يزیاتوالی موندلی، په داس يپرتله( ی

ته لوړه شوه. پیسو  يسلن 10.3څخه  يسلن ۴.1د بندو پیسو وده هم له  يپه دوران/ګردش ک يه دوره کدغ

 139۵ته د تقاضا زیاتوالی احتماالً د پړسوب )انفالسیون( د فشارونو د زیاتوالي له کبله رامنځته شوی دی. د 

 يسلنه وده وکړه. سره له د 10.3ه ،  د سوداګریزو بانکونو امانتونو په کلنۍ کچيکال د لیندۍ په میاشت ک

 يد کچ يد ود يکلونو نه وړاند 1392ره ده، خو بیا هم د یپه پرتله ډ يود يسلن 3.۴دا وده د تیر کال د  يچ

 ر ټیټ ده.یپه پرتله ډ

د سوداګریزو بانکونو 

 کارکړنه یو ډول نه و

 

 

 
 

 201۵له پیل څخه ) يکال د لیندۍ د میاشت 139۴خصوصي سکټور ته د سوداګریزو بانکونو د پور ورکړه د 

( د پخوا يکال د دیسمبر میاشت پور 201۶)د  يپور يکال د لیندۍ تر میاشت 139۵کال ډیسمبر میاشت( د 

د  يخصوصي سکټور ته ول يدا چمیلیارد افغانۍ دي.  ۴۶ټولټال شاوخوا  ي، چده يپه شان په ورته کچه ک
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 يښایي په خصوصي پانګه اچوونه ک يهم دا دی چ يغلی یو دلیل یزیاتوالی نه دی را يپور په ورکړه ک

 139۵د  يچ يحال ک يد بانکونو تمایل کم شوی وي. په داس يکموالی راغلی یا هم ښایي د پور په ورکړه ک

د  يمثبته وده ښیي، خو دا زیاتوالی د مبادالتو په بیه ک يد پور په ورکړه ک يریلومړني نیمایي مالي کال شم

دا امر د سوداګریزو بانکونو د شتمنیو ارزښت لوړوي. په افغانستان  يد اغیز له کبله دی، ځکه چکمښت 

ړی )ډالري( ک يواد اقتصاد یید ه يچ –معامالتو ته په کتو سره  يکچ يلوړ يپه امریکایي ډالرو باند يک

سلنه  ۶3او  ۶8سره  په ترتیب يکچه ی يچ يد ډالري امانتونو او پورونو ونډه خورا زیاته ده، داس -دی

 د د بانکونو د شتمنیو کیفیت ښه والی موندلی دی. يمالي کال ک 139۶، په يده. سربیره پر د يښودل شو

کال د  139۵څخه د  يسلن 12.1د صعب الحصول پورونو نسبت له  يکال د لیندۍ په میاشت ک 139۴

علت هم د تضمیني شتمنیو استمالک کمښت اصلي  يد د يته راټیټ شوی، چ يسلن 10.8 يلیندۍ په میاشت ک

سوده عایداتو څخه تر  يزیاتره ګټه له ب يګټه کوونکی پاته شوی، چ يکال ک 139۶و. بانکي سکټور په 

 السه شوي ده.

 د پولي شاخصونو او بانکي امانتونو وده شکل: ۱2
 (میاشتني بدلون فیصدي 12د )

 

 

   د افغانستان بانک سرچینه:

مالي سکټور  د افغانستان

، يره کمه پراختیا موندلیډ

د مالي  يلکه څرنګه چ

 ره ټیټه ده.یوساطت کچه ډ
 

 
نورو مالي خدمتونو  يچ يحال ک يواد مالي سکټور ستره برخه جوړوي، په داسیسوداګریز بانکونه د ه

د  يچ يک حال يره کمه ونډه لري. په داسیډ ياو د مالي منځګړتوب په برخه ک يره کمه پراختیا موندلیډ

سلنه جوړوله، د  23 ناخالصه کورني تولیدد  يپور يکال د لیندۍ تر میاشت 139۶بانکي سکتور شتمنۍ د 

 ناخالصه کورنيد  يد بانکونو له خوا خصوصي سکټور ته ورکړل شوي دي یواز يهغو پورونو ارزښت چ

د  یال( پاته شوی او د بانکونوسلنه جوړوي. بانکي سکټور په فوق العاده توګه سره ناڅرګنده )س 3.۴ تولید

ر کم مالي یدا په خپله د ډ يسلنه و،  چ 70 يڅه باند يناڅرګنده شتمنیو تناسب د تیرو دوو کلونو په درشل ک

ړلو په موخه یوساطت )منځګړتوب( ښکارندوی ده. دولت د بانکي چارو د سکټور د اعتبار او صداقت د څ

 ړي دي.ک يځل يهل يوالي او احتیاطي تدابیرو د نیولو لپاره زیات د پراختیا او ښه يد بانکونو د مالي څارن
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 منځ مهاله لیدلوریب. 

 

مالي  ۱۳۹۶په  يږي چیاټکل ک

 2.۶به اقتصادي وده  يکال ک

 ته ورسیږي يسلن

 

 

 

 

 

 

سوداګرۍ د سازمان د  يد نړیوال

غړیتوب تر السه کول او 

کوالی شي  ينایي پروژیزیرب

و ا ياچون يخصوصي پانګ

سوداګریزو فعالیتونو ته الره 

 هواره کړي.

 

 

 

اقتصادي وده به  يږي چیتمه ک

په تدریجي  يپه منځ مهال ک

 توګه زیاتوالی ومومي

 

 

 

 

 يد یو يمالي کال ک ۱۳۹۶په 

 ږيیمتوازنه بودیجه تمه ک

 

 

 

 

 

 

 

به  ي، مالي پایليپه منځ مهال ک

دبهرنیو مرستو په مقدار او د 

 وي يتړل يلګښت په ډول پور

 يته به ورسیږي. په داس يسلن 2.۶ره کمه وي او یبه اقتصادي وده ډ يز( مالي کال ک2017) 139۶په  

د نرم زیادښت ښکارندویي کوي،  يکال را وروسته د اقتصادي ود 201۴دا په خپله له  يچ يحال ک

د مخ پر  ده.ره ټیټه وده یڅخه ډ يمنځنۍ ود يسلن 9.۶کلونو تر منځ د  1391او  1382خو بیا هم د 

 ياچوون يثباتۍ له کبله کمزوري کورنۍ تقاضا )غوښتنه( او پانګ يزیاتیدونکو زورزیاتیو او سیاسي ب

کال را پدیخوا اقتصادي وده په تر  1393ګرځیدلی تر څو له  المل يته د خلکو کمه عالقمندي، د د

او خدمتونو د سکټورونو  ، د صنایعويمالي کال ک 139۶په  يږي چیواوسي. تمه ک يټولو ټیټه کچه ک

کچه به  يد سکټور د ود يد کرهڼ يچ يحال ک يسلنه واوسي، په داس 2.۶او  2.۵وده په ترتیب سره 

 سلنه وي. 1.۵

در د چاه بهار بن يد افغانستان له خوا د نړۍ د سوداګرۍ د سازمان د غړیتوب تر السه کول، په ایران ک

 يپه توګه(، د هندوکش د مواصالتي الرو د پروژ يالر پرانیستل )په کم لګښت سره د ټرانزیت بدیل

زو او سوداګری ياچوون يکوالی شي خصوصي پانګ يپروژ يملي او سیمه ایز ينور يپیلیدل او ځین

، د افغان حکومت له خوا د ځینو مهمو اصالحاتو په پیلولو يفعالیتونو ته الره هواره کړي. سربیره پر د

ارزه، د عوایدو را ټولول او د خصوصي سکتور پراختیا کوالی شي په سره لکه له اداري فساد سره مب

 يبه د د يد اعتماد له بیا را ژوندي کولو سره مرسته وکړي، که څه هم په لنډمهال ک ياوږدمهال ک

او سیاسي  يامنیتي ستونز يچ يتر هغه وخته پوروي. په هر حال،  يکم يریډ ياصالحاتو پایل

 ره کمه اغیزه وښندي.یډ يباند يدا ډول اصالحات به پر اقتصادي ود نه وي، يناڅرګندتیا حل شو

 يسلن 3.۶تر  يز( کال پور2020) 1399کچه په تدریجي توګه تر  يد اقتصادي ود يږي چیتمه ک

 زیاتوالی د امنیتي وضعیت په ښه والي، يد اقتصادي ود يزیاتوالی ومومي. په راتلونکو کلونو ک يپور

 يپور يتمرس يسرسي، د اداري اصالحاتو په پرمختګ او د بهرنیانو له خوا په زیاتسیاسي ټیکاو ته په ال

ونو له کبله او د امنیتي ننګ يکچ يوزلۍ کچه به کاري ځواک ته د تقاضا د ټیټید ب يتړلی دی. تمه ده چ

سره له  ،باقي وي يکولو د محدودیتونو له کبله بیا هم په لوړه کچه ک يله کبله د دولتي خدمتونو د وړاند

پاره وزلۍ د له منځه وړلو لیبه د ب يبی يد سکټور غوره کارکړنه او د خوراکي توکو ټیټ يد کرهڼ يچ يد

 ولري. يپایل يمثبت

په اندازه اټکل  يسلن 10.8 ناخالصه کورني تولیدکورني عواید د  يز( مالي کال ک2017) 139۶په 

دا په کورني عوایدو  يچ يحال ک يه وه. په داسسلن 10.۵ره تیر کال یدا شم يچ يحال ک يشوی، په داس

ر کم ده. همداشان، یډ يکلونو تر کچ 139۵او  139۴سلنه اسمي وده ده، دا مقدار وده د  12شاوخوا  يک

مالي  139۶عامه ټولټال لګښتونه په  يږي تر څو عامه لګښتونه هم پورته والړ شي. تمه ده چیهیله ک

سلنه وه،  2۵.۶ره تیر کال یدا شم يته زیاتوالی ومومي، چ يسلن 27 ناخالصه کورني تولیدد  يکال ک

ي بالعوضه مال يږي چیزیاتره دغه زیاتوالی د لوړو امنیتي او پرمختیایي لګښتونو له کبله وه. هیله ک يچ

ته ورسیږي، تر څو دولت وکوالی شي مالي بودیجه متوازنه  يسلن 1۶.8 ناخالصه کورني تولیدد  يمرست

 سلنه څه ناڅه مازاد ولري. 0.۴شاوخوا  ناخالصه کورني تولیدن د خپل وساتي او ها

تړلي وي. د  ياو ډول پور يپه کچ يد ژمن شویو مالي مرستو د ورکړ يبه مالي پایل يپه منځ مهال ک

 1399څخه په  يسلن 2۵.۶له  ناخالصه کورني تولیدد  يمالي کال ک 139۵ټولټال لګښت به په  يبودیج

 يښکارندویي کوي چ يد د يدا زیاتوالی په اصل ک ته ورسیږي. يسلن 30.3 يال کز( مالي ک2020)

پخوا په مستقیمه توګه د نړیوالو شریکانو له خوا په غاړه اخیستل شوي و اوس د  يامنیتي لګښتونه چ

د ستر او مخ پر زیاتیدونکي جمعیت لپاره د موجوده خدمتونو  يواد کیپه ه ږي.یږل کیته ل يدولت بودیج

د  يم چناګانو او هغو زیربیناوو کویدو لپاره د ملکي لګښتونو زیاتوالی او د بنسټیزو زیربیتر سره ک د

او  يورکړل شوي دي، د هغوۍ د ساتن يبهرنیانو په مرسته جوړ شوي دي او اوس دولت ته په واک ک

په  يدیریت او ورکړد مالیاتو د م يلپاره زیاتو لګښتونو ته اړتیا ده. که چیرته دولت وکوالی چ يپالن

به کورني  يمالي کال پور 1399تر  يږي چیوروستي پرمختګونه خوندي وساتي، اټکل ک يبرخه ک

 ته ورسیږي. يسلن 12 ناخالصه کورني تولیدعواید د 

 راولي. افغانستان يلګښتونه تر پوښښ الند يسلنه د بودیج ۴0 يبه هم، عواید یواز يحالت ک يخو په د

سره ملکي مرستو ته اړتیا لري تر څو ټولنیز لومړني  يپه انداز يسلن 18د  ولیدناخالصه کورني تد 

له  يتمویل کړي. د دولت د بودیج يخدمتونه او پرمختیایي پروګرامونه د راتلونکو کلونو په درشل ک
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پخوا به د تمویلوونکو له خوا د دولت له  يزیاتوالي ته په کتو سره، چ يد عامه لګښتونو د کچ يالر

 يودیجد دولت د ب يبرخ يبهر لګیدلي، خو اوس اړتیا ده تر څو د مالي مرستو د تمویلوونکو ځین يدیجبو

 يته د تمویلوونکو له خوا د مالي مرستو په لیږد ک يد دولت بودیجهم،  يولګول شي. سره له د يله الر

ختو له س ين وضعیت کوګرځي او افغانستان به په داشا الملهر ډول تعلل به د مالي فشار د زیاتوالي 

 شرایطو سره مخ وي.

 ۱۳۹۹ -۱۳۹۳، د لوی اقتصاد منځ مهاله چارچوکاټ جدول: 2

 يسرچینه: د نړیوال بانک د کارکوونکو وړاندوین

  ۱۳۹۳ ۱۳۹4 ۱۳۹5 ۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹8 ۱۳۹۹ 

 --------اټکلونه/ يریریښتیني شم -------  
-- د کارکوونکو لنډمهاله وړاندوینه ---

- 

 3.6 3.1 3.4 2.6 2.2 1.1 1.3 )%( حقیقي اقتصادي وده

)په میلیارد  ناخالصه کورني تولیداسمي 

  افغانۍ(

1،151 1،210 1،338 1،466 1،603 1،736 1،885 

د فیصدي له ، منځنۍ دوره) د پړسوب کچه

 (يمخ

4.6 −1.5 4.4 6.0 5.0 5.0 5.0 

 په فیصدي سره ناخالصه کورني تولیدد  مالي برخه

 29.5 28.8 28.3 27.6 26.2 25.1 24.4 يعواید او مرست

 12.0 11.5 11.0 10.8 10.5 10.1 8.7 کورني عواید        

 17.5 17.3 17.3 16.8 15.6 15.0 15.7 يبهرنۍ مرست        

 30.1 29.2 28.4 27.2 25.6 26.4 26.2 ټولټال لګښتونه

 21.1 20.4 19.7 19.1 18.5 19.5 19.8 عادي لګښتونه        

 9.0 8.8 8.7 8.1 7.0 6.9 6.3 پرمختیایي لګښتونه        

 0.5- 0.4- 0.1- 0.4 0.6 1.3- 1.8- (د مرستو په ګډون) النسیټولټال ب

 18.1- 17.7- 17.4- 16.4- 15.0- 16.2- 17.5- (له مرستو پرته) النسیټولټال ب

               بهرنۍ برخه

 32.1- 33.1- 32.3- 32.5- 33.3- 36.6- 39.6- النسید سواګرۍ ب

د مرستو په ) النس حسابید جاري ب

 (ګډون

8.0 5.4 4.4 3.4 1.0 -1.0 -2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )پرته له بهرنیو مرستو څخه( به تل زیاتوالی ومومي د بودیجې کسر شکل: ۱5

 (په فیصدي ناخالصه کورني تولیدد )
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نرخونه به  يږي چیتمه ک

ني ي او د اوسو ثابت

النس به په یحساب ب

 پاته شي يمازاد ک

 

 

 

 

جدي خطرونه منځ مهاله 

 يلیدلوری تر شعاع الند

  لري

 

 

 

 

 

 

 

د  يپه اوږدمهال ک

لپاره  ټیکاواقتصادي 

جوړښتي بدلونونه اړین 

 دي

ته  يسلن ۶به د پیسو پړسوب )انفالسیون(  يز( مالي کال ک2017) 139۶په  يږي چیهیله ک 

 يکال تر نیمایي پور 139۵د  يهم د پیسو د ارزښت ناوخته کمښت دی چ عامل يد د يورسیږي، چ

 يپه محدوده ک يزیاتیدو باوجود، د پړسوب کچه د افغانستان بانک د موخ يبه ادامه ولري. د همد

الصه ناخواد ته دننه د بهرنیو مرستو د جریان په راتلو سره به، اوسنی حساب د یه يږي چیدی. تمه ک

 يهم باقي پاته شي. په صادراتو او وارداتو ک يکال ک 139۶سلنه مازاد سره په  3.۴د  کورني تولید

 يسلنه محدوده ک 33النس به د کورني ناخالص تولید په یدونکي زیاتوالي سره، سوداګریز بید تمه ک

 النس کسر د نړیوالو مرستو په مټ تمویلیږي.یوي. د سوداګرۍ د ب

راولي. دغه  يشعاع الند يلوی اقتصاد چارچوکاټ تر خپل نامطلوبه جدي خطرونه د افغانستان د

د  مالي ټیکاود  يعوامل له ځانه سره لري: )الف( د بهرنیو مرستو یودم کمښت چ يخطرونه الند

سخت تعدیالت راوستي دي؛ )ب( د  يی ياو د دولت د لګښتونو به برخه ک ګرځیدلی الملضعف 

 لالمد پڅتوب  يریال د خرابوالي او د اقتصادي ودد اعتماد د چاپی يامنیتي وضعیت خرابوالی چ

 پر امنیتي وضعیت، د متشبثینو پر اعتماد او بهرني يګرځیدلی؛ )ج( د سیاسي بي ثباتي زیاتوالی چ

کړي دي. د حکومتولي د پیاوړتیا، د مدیریت او مالیاتي تګالرو د ښه  ياغیز يسخت يی يمالتړ باند

 يځل يهل يه د مساعد چاپیریال د رامنځته کولو لپاره پرله پسلپار يوالي او د خصوصي سکتور د ود

شوني ده. د اړتیا وړ بهرنیو مرستو سمبالتیا، د ساختاري اصالحاتو په  يد اوږدمهال ثبات له الر

 ير الندتر چت« او پراختیا د ملي چارچوکاټ يد سولافغانستان »د  ياړه لري چ يبریالي تطبیق پور

 ده. يه شوژمن يی يد دولت له لور

زره کاري ځواک  ۴00ته په کتو او هر کال د کار بازار ته د  يود يسلنه وګړنیز 3په کلنی توګه د 

ته اړتیا ده تر څو سړي سر عاید ښه والی ومومي او د مخ پر  ياقتصادي ود يپه راتلو سره، ستر

لپاره  يقتصادي ودزیاتیدونکي کاري ځواک لپاره مناسب کاري فرصتونه رامنځته شي. دولت باید د ا

 يښای يپه اوږد مهال ک يچ يحال ک يولټوي تر څو کورني عواید پورته یوسي، په داس يسرچین ينو

باید  ته را ټیټ شي او يوادونو په توګه معمولي کچیله افغانستان سره د بهرنیو مرستو کچه د نورو ه

ن واردات تمویل کړای شي. اسعاري سرچینو ته السرسی ومومي تر څو وکوالی شي د افغانستا يداس

نیولو سره او د مالیاتي اداري سیستم په ښه والي سره،  يهان د مناسبو عایداتي تګالرو په تر الس الند

 لیدناخالصه کورني توافغانستان کوالی شي هغه ته ورسیږي د  يته چ يکچ يد عوایدو تر ټولو لوړ

یرمتنوع  او متمرکز اقتصاد او په معیشتي د هغه یوازینی علت هم د یوه غ يسلنه ده، چ 17شاوخوا 

 شدیده وابستګي ده. يپور يکرهڼ

په عوایدو سره افغانستان بیا هم نشي کوالی پیش بیني شوي لګښتونه پوره کړای  يکچ يهان د دغ

ره په نیولو س يناګانو شدید کمښت او کمزورو ادارو په پام کیشي. د څه ناڅه بشري سرچینو، د زیرب

 ي، پر بشري ځواک بانديجوړښتي بدلون لپاره فرصت محدودي. خو په منځ مهال ک د يلنډمهال ک

د  يپه برخه ک يندنیاو کارم يپانګه اچوونه او د کرهڼیز مولدیت ښه والی کوالی شي د اقتصادي ود

پام وړ مرسته وکړي. داستخراجي )کاني( صنایعو پراختیا د کورنیو عوایدو د رامنځته کولو او د 

د بهرنیو مرستو ځای ناستی عارو د تر السه کولو لپاره ښه فرصت دی او کوالی شي بهرنیو اس

 وګرځي.
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لومړۍ ځانګړي برخه: څرنګه کوالی شو اقتصادي خوځښت ج.  

په داسي شرایطو کي چي مالي سرچیني محدودي وي رامنځته 

 کړو؟

  

ډکي راتلونکي سره مخ ده. اوږدمهاله مالي لیدلوری سخت افغانستان مالي ټیکاو ته د السرسي په برخه کي له ننګوونو 

مایوسوونکی ښکاري، لکه څرنګه چي د نړیوال بانک د کارکوونکو وروستۍ ارزونه ښیي، چي افغان دولت به هان د اقتصادي 

ګه و ړ( د دي جوودي په یوي غوري سناریو کي )د افغانستان د اوږدمهاله اقتصادي ودي په اړه پر خوشبینانه فرضیو باندي وال

کلونو پوري پوره کاندي.  1۵نه ګرځي تر څو د خپلو عامه لګښتونو اړتیاووي پرته له پریمانه بهرنیو مرستو څخه تر راتلونکو 

کال د اکټوبر میاشت( کي راغلي و، ټولټال عامه لګښتونه  201۶لکه څرنګه چي د افغانستان د اقتصادي راپور په مخکنۍ ګنه )د 

ه ش( کال پوري کم تر کمه د دولت د عوایدو دوه برابره ته ورسیږي، په داسي حال کي چي د  1۴09ږدیز )زی 2030به تر 

چي هغه به هم د  –کورنیو او بهرنیو پورونو لپاره به امکانات محدود پاته وي. هان د اقتصادي ودي په غوره سناریو کي 

تلو څخه د عوایدو تر السه کول، د امنیتي وضعیت د ښه والي په استخراجي صنایعو د پراختیا له مخي وي، د کانونو د را ایس

ویني د دي بیا هم وړاند -تعقیب په پوځي لګښتونو کي کمښت، او د پیسو د سپما په خاطر د پراخو اصالحاتو په پلي کولو سره، 

سلني پوري لوړ شي،  19 زیږدیز کال پوري د کورنیو ناخالصو تولیداتو تر 2030ښکارندویي کوي چي کورني عواید به تر 

 شکل ته مراجعه وکړئ(. 1۶سلني پوري را ټیټ شي ) 12او مالي خال به یوازي د کورني ناخالص تولید تر 

کال کي  1390افغانستان ال همداشان په دي وروستیو کلونو کي د اقتصادي ودي له پڅوالي سره الس او ګریوان دی. په 

ز( کي د افغانستان دولتي ځواکونو ته د امنیتي 201۴) 1393د نړیوال ایتالف د پوځي ځواکونو د وتلو په پیلیدو سره او بیا په 

کلونو په  1391نه تر  1382سوولیتونو د لیږد د بهیر په بشپړیدو سره، اقتصادي ودي خپل نزولي تګلوری ونیو. داسي چي له م

سلني ته را ټیټ  2.1کلونو په موده کي دا شمیره  139۵او  1392سلنه وه خو د  9.۴موده کي د اقتصادي ودي منځنۍ کچه 

رابیدو سره د متشبثینو او مستهلکینو د اعتماد په اغیزمنیدو سره، کورنۍ غوښتنه شو. د امنیتي وضعیت او سیاسي ټیکاو په خ

 راټیټه شوه چي دا بیا په خپله د اقتصادي ودي د پڅتوب او د بیکارۍ د کچي د زیاتوالي المل وګرځید.

لي داخ اقتصادي خوځښت( رامنځته کړي تر څو»په داسي یوه وضعیت کي، اقتصادي سیاست حکم کوي تر څو دولت 

تقاضا یا غوښتنه بیا پورته والړه شي. دا کار په اصل کي د عامه لګښتونو د زیاتوالي یا د مالیاتو په راکمولو تر سره کیږي. خو 

دغه کار د افغانستان په اوسنیو شرایطو کي شونی نه ده. محدود مالي چاپیریال او په افغانستان کي مالي ټیکاو لپاره زیاتو فشارونو 

 د سناریو له مخي وړاندویني: کورني عواید، لګښتونه او د بودیجي کسر« غوره ودي»د شکل:  ۱۳
 (د ناخالصه تولیدي عوایدو د فیصدي له مخي)
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و سره، د اقتصادي خوځښت اقداماتو تر الس الندي نیول په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. له همدي کبله، هغه معضله ته په کت

چي افغانستان او نور زیات کم عاید لرونکي هیوادونه ورسره الس او ګریوان دي هغه دا ده چي څرنګه کوالی شو  په داسي 

او یا هم مالي اوسنی وضعیت پایداره  نه وي، اقتصادي خوځښت رامنځته حال کي چي مالي سرچیني فوق العاده محدودي وي 

کړو. ښکاره خبره ده چي په داسي حالت کي، د لګښتونو د کچي زیاتوالی ناشونی کار دی. خو بیا هم، حکومت کوالی شي د 

 ځان ورسوي:باندي تمرکز وکړي تر څو د الندنیو ګامونو له الري ورته موخو ته « ترکیب»عامه لګښتونو په 

 د فوق العاده مهمو لګښتي اړتیاوو لپاره د مالي سرچینو اولویت بندي.الف. 

د دولتي لګښتونو د اغیزمنتیا زیاتوالی پر هغو سکتورونو د لګښتونو متمرکز کول چي کوالی شي پر اقتصادي ب. 

 ودي باندي زیاته اغیزه ولري.

 ده توب لوړول.د بودیجي د سپما لپاره د دولتي لګښتونو د کارنج. 

 

په دغه ځانګړي برخه کي به په دي اړه بحث وکړو چي دولت څرنګه کوالی شي د لګښتونو اغیزمنتوب پورته یوسو. د 

دي ته نه یوازي دا چي د بیالبیلو اقتصادي سکټورنو باندي د سرچینو ستراتیژیک تخصیص په توګه دولتي لګښتونو اولویت بن

ه نظر کي ه توګه پکتل کیږي، بلکي د مالي توحید د پروګرام د یوه عنصر په توګه په منځ مهال کي د مالي ټیکاو د پیاوړتیا پ

نیول کیږي. تر ټولو مهم اصل دا ده تر څو پوه شو چي کوم لګښتونه پر اقتصادي ودي باندي د لږ جانبي اغیزو په لرلو سره 

 کوالی شو را ټیټ کړو، او کوم لګښتونه د اقتصادي ودي مطلوبو پایلو ته د رسیدو لپاره زیات کړو.

یو له هغو وسایلو څخه چي 

ره د عامه کوالی شي موږ س

لګښتونو د اولویت بندي په برخه کي 

او یا پر اقتصادي ودي باندي د 

لګښتونو د اغیز د زیاتولو په برخه 

کي مرسته وکړي هغه د عملیاتي 

مالي لګښتونو د ډلبندیو لپاره 

 Fiscal)زیاتیدونکی ضریب 

Multiplier)  ارزونه ده. د

عملیاتي لګښتونو د هر یوي ډلبندیو 

زیاتیدونکي ضریب په  لپاره د مالي

اندازي باندي پوهیدل له حکومت 

سره مرسته کوي تر څو پوه شي چي 

په کومو سکتورونو کي د عامه 

لګښتونو اقتصادي اغیز لوړ دی. 

حکومت کوالی شي دغه معلومات د 

لګښتونو د اولویت بندي په وخت کي  

او یا هم د مالي توحید د منځ مهاله 

د  – پرورګرام د جوړولو په مهال

هغو مالي محدودیتونو په رڼا کي چي 

تر نظر الندي  –ورسره مخ دی 

 ونیسي. 

 زیاتیدونکی مالي ضریب څه شی ده؟

مالي زیاتیدونکی ضریب ښیي چي اقتصادي وده یا خصوصي اقتصادي فعالیتونه  په کومه اندازه وروسته له هغه چي دولت په 

ړي، پر مخ ځي. پر توکو او خدماتو باندي د یوه ډالر لګول کوالی شي په اقتصاد لنډمهاله توګه خپل تدارکات یا انتقاالت زیات ک

کي د اضافي فعالیتونو د رامنځته کولو له الري له یوه ډالر څخه زیات ارزښت  رامنځته کړي، ځکه چي د هغه یوه ډالر یوه 

ي. په دي بهیر کي اصلي عنصر دا ده برخه بیرته د هغو کسانو له خوا لګول کیږي چي له لومړني خرچ څخه برخمن شوي د

چي د کورنیو زړه کیږي تر څو کله چي عاید یي ډیریږي، دهغو یوه برخه پر اضافي مصرف باندي لګوي. نو له همدي کبله د 

 Marginal)« مصرف ته وروستی میل»تر السه شوي عاید حاصل چي پر اضافي مصرف باندي لګول کیږي هغه د 

Propensity) ږي.په نوم یادی 

  د عملیاتي ډلبندي له مخي COFOGد عامه لګښتونو ترکیب، د  شکل:  ۱4

 (سلنه)
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کله چي یو اقتصاد له ورو ودي سره مخ وي، نو د دولتي لګښتونو د کچي زیاتوالی د خصوصي سکتور د کمیدونکي 

پانګي اچووني څخه د رامنځته شوي خالء )تشیال( او د خلکو د پیرودلو د وړتیا د کمولو په له منځه وړلو کي مهم رول لوبوي. 

 –سهي وخت او په سمه توګه سره عملي شي، او که چیرته یي اندازه کافي وي  که چیرته په –دا شان د عامه مصرف پروګرام 

نو بیا کوالی شي اقتصادي فعالیتونه او تقاضا په خوځښت راولي، او په همدي ترتیب کوالی شي په اقتصاد کي د اشتغال د له 

 منځه تلو مخنیوی وکړي او د اقتصادي غوړیدا لپاره زمینه برابره کړي. 

رتیب، کله چي یو اقتصاد په ناپایداره مالي تګلوري کي قرار ولري، نو ښایي مالي توحید یا مالي ریاضت هلته په همدي ت

اړین واوسي. کوالی شو مالي ریاضت په ټولو لګښتونو کي د کمښت له الري او یا هم په ځینو مشخصو سکتورونو کي یي 

ر څخه بل سکتور ته د بیاځلي تخصیص یا هم د مالیاتو په ډیرولو رامنځته کړو. همداشان کوالی شو مالي ریاضت له یوه سکتو

سره او یا هم د دواړو په یو ځای کولو سره رامنځته کړو. مالي ریاضت یوازي هغه مهال ډیر ښه تمامیږي، چي پر اقتصادي 

په اولویت کي قرار ودي باندي ډیره کمه جانبي اغیزه ولري او یا هم په هغه صورت کي چي مخ پر وده مصرفي اړتیاووي 

ولري او یا هم په هغه صورت کي چي له کمو سرچینو څخه د اغیزمني ګټي اخیستني المل وګرځي. د زماني مالي ریاضتونو 

په اړه کوالی شو په سمه توګه قضاوت وکړو تر څو د اقتصادي ودي المل وګرځي او یا هم لږ تر لږه د عمومي غوښتني د زیات 

له همدي کبله، د مالي ریاضت د پروګرامونو د اندازي، وخت او ځانګړتیاوو په اړه د هوښیارانه کمښت المل و نه ګرځي. 

ریب( )یعني د لګښتي عملیاتي ډلبندیو لپاره د مالي زیاتیدونکي ض« عملیاتي مالي زیاتیدونکو ضرایبو»تصامیمو د نیولو په اړه، د 

 شمیرل کیږي.په اړه د سهي پوهي لرل له کلیدي او مهمو امرونو څخه 

 په کم عاید لرونکو هیوادونو کي د مالي زیاتیدونکي ضریب اندازه 

له یوه هیواده بل هیواد ته د مالي 

زیاتیدونکي ضریب اټکل یا براورد ډیر 

په بشپړه توګه زیات تفاوت لري، او دا 

روښانه خبره ده چي یو واحد او ثابت 

ضریب هیڅ وجود نه لري. په عمومي توګه 

د ضریب اندازه په بیالبیلو عواملو پوري 

تړلي ده، لکه اقتصادي جوړښت، د مالي 

سیاست د بدلون مهال او ماهیت )بسط یا 

انقباض(، د مالي بدلون څرنګوالی )په 

د  د دولت  لګښتونو یا عوایدو کي بدلون(،

پورونو کچه، لګښت او په اقتصاد کي 

وارداتو ته میل لرل، پولي او مالي بیالبیل 

شرایط، د مبادلي د بیي رژیم او د کارول 

 شوي اقتصادي سنجوونکي وسیلي ډول.

 

نه تر  0.2۵په کم عاید لرونکو هیوادونو کي، د مالي زیاتیدونکي ضریب د اندازي په اړه په لنډه مهال کي اټکلونه د 

پوري وي. همداشان، څیړنو ښوولي ده چي مالي  0.9نه تر  0.۵محدودي پوري وي، او ټولټال په منځ مهال کي له  0.70

زیاتیدونکي ضرایب په هغو هیوادونو کي ډیر زیات ضعیف وي، کوم چي په زیاته کچه پوروړی وي، عاید یي کم ي، د مبادلي 

 انیستی اقتصاد ولري.بیه یي ازاده او بدلون منونکي وي او پر

 د افغانستان لپاره د مالي زیاتیدونکو ضرایبو اټکل

د افغانستان اقتصاد زیاتي ځانګړني لري، چي تر یوه بریده پوري د مالي زیاتیدونکي ضریب اټکل هم پیچلی کوي. د افغانستان 

ړلي د تړلو لګښتونو او له مرستو سره د تاقتصاد د رسمي او غیررسمي فعالیتونو، ناقانونه کرهڼیزو محصوالتو، له جګړي سره 

کلونو پر له پسي جګړو له کبله دي چي د دولت د وړتیا د راټیټیدو، له بهرنیو مرستو  30اقتصاد یوه ګډوله ده. دا ټولي ناخوالي د 

ي ننګوونو دسره په تړل کیدو او د خصوصي سکټور د شاته پاته کیدو المل ګرځیدلی. سربیره پر دي، احصائیوي ستونزي د هم

 اندازه کول او د هغو ارقام او امارو ته السرسی څو چنده کړی دی. 

هغه وروستۍ څیړنه چي د نړیوال بانک له خوا تر سره شوي په هغي کي هڅه شوي تر څو پر همدغو ننګونو باندي 

ل کړي دي. پایلو ښودلي ده کلونو پوري ارقام را ټو 2013نه تر  198۴هیوادونو له  3۴برالسه واوسي. دغي څیړني د نړۍ د 

سلني معادل په  1ده، په دي معنی چي د ناخالصه کورني تولید د  0.78چي په افغانستان کي د دولت د لګښتونو ټولټال ضریب 

 18سلني المل ګرځي. د نورو کم عاید لرونکو هیوادونو سره په پرتله ) 0.78دولتي لګښتونو کي زیاتوالی د اقتصادي ودي د 

 په یو شمیر هیوادونو کي د مالي زیاتیدونکي ضریب اندازهشکل:  ۱5
 (سلنه)

 

Source: Asea (2016) 
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اجعه وکړئ(، په افغانستان کي مالي زیاتیدونکي ضریب ډیر لوړ دی؛ د کم عاید لرونکو هیوادونو لپاره مالي منځینی شکل ته مر

دی. په افغانستان کي د همدي ضریب د نسبتاً زیات لوړتوب یو ممکنه دلیل د امنیتي )دفاع او عامه  0.۶9زیاتیدونکی ضریب 

جدول ته مراجعه وکړئ(. په افغانستان کي امنیتي لګښتونه په استثنایي  19ب لري )نظم( د لګښتونو ستره ونډه ده، چي مثبت ضری

 توګه په نړۍ کي یو له ډیرو لوړو پوځي لګښتونو )د ناخالصه کورني تولید د فیصدي له مخي( څخه دی. 

په افغانستان کي دلګښتونو 

ډلبندیو لپاره مالي زیاتیدونکي « عملیاتي»

شکل ته  21ضرایب ډیر زیات توپیر لري )

مراجعه وکړئ(. د ټولنیز خوندیتوب 

ارزښت په لرلو سره تر  1.82لګښتونه د 

ټولو ستر زیاتیدونکی ضریب دی. دا په دي 

ي و باندي دولتمعنی ده چي پر ټولنیزو پالن

لګښتونه پر اقتصادي ودي باندي انبساطي 

اغیزه لري. په یوه داسي هیواد کي چي له 

محدودو مالي سرچینو سره مخ وي نو 

لګښتونه باید د لومړیتوب له مخي تر سره 

باید د  –شي، د ټولنیزو چارو لګښتونه 

زیات کړل شي. په  –امکان په صورت کي 

ه په سمه توګ هر حال، ټولنیزي مرستي باید

سره پر بیوزلو باندي وویشل شي تر څو 

 وکوالی شي د بیوزلۍ کچه راټیټه کړي. 

( هغه دوه نور لګښتونه دي چي ستر مالي زیاتیدونکی ضریب لري. 1.20( او ورپسي روغتیا )1.۴8ښوونه او روزنه )

وب د ضریب اندازه ښیي چي د ټولنیز خوندیت د ټولنیز خوندیتوب د لګښتونو د ضریب سره، د همدي دولتي لګښتونو د دریو ډلو

پروګرامونه )د بیلګي په توګه  د نغدي پیسو لیږدول( کوالی شي د بیوزلۍ پر کمولو او اقتصادي ودي باندي زیاته اغیزه ولري. 

 کوالی« هدفمنده لیږدوني»دغه پایله له ځینو نظري اقتصادي څیړنو سره په مطابقت کي ده چي د هغو د موندنو له مخي چي 

شي پر اقتصادي ودي باندي انبساطي اغیزه ولري. په بیالبیلو هیوادونو کي د نغدي پیسو د لیږدرالیږد له پروګرامونو څخه تر 

سره شوي څیړني ښیي چي دا ډول پروګرامونه د کورنیو په اقتصادي فعالیتونو کي پانګونه زیاتوي او د هغوۍ په ټولنیزه پانګه 

 کي زیاتوالی راولي.

لیدي پیغام دا ده چي د روغتیا او ښووني او روزني په برخه کي پانګه اچوونه او د نغذي پیسو د لیږد پروګرامونه په ک

د اقتصادي ګټو د رامنځته کیدو المل ګرځي، چي دا هم په خپل  -د بشري پانګي د ښه والي له الري  –لنډمهال او اوږدمهال کي 

 یستني او کارمیندني المل ګرځي. نوبت سره د کاري ځواک د زیاتي کار اخ

د تعجب ځای نه ده چي په پوځي برخه کي لګښتونه په افغانستان کي د ناخالص کورني تولید پر حقیقي ودي باندي  

( مثبت ضریب اغیزه لري، لکه څرنګه چي په زیاتره نورو هیوادونو کي هم همداسي ده. په افغانستان کي د پوځ او 0.71)

میر ته په کتو سره، پوځي لګښتونه باالخره د معاشونو د ورکړي او په هیواد کي دننه د تولیداتو او خدماتو پولیسو د سرتیرو ش

 په تدارک سره پورته ځي.

په پای کي، د اقتصادي چارو  د لګښتونو زیاتیدونکی ضریب چي په هغو کي د زیربیناګانو، انرژۍ او کرهڼي لګښتونه 

په حقیقت کي، د زیربینا په برخه کي د مصارفاتو د اغیزمندي لپاره اصلي عامل، همغه د ده.   (-1.11)هم شامل دي، منفي 

ده. د مصارفاتو یا لګښتونو اغیزمنتوب په دي معنی ده چي لګښتونه تر کومه اندازي پوري په « اغیزمنتوب»همدي مصارفاتو 

اتو د وړاندي کیدو کار اخیستل کیږي. که څه هم واقعیت سره د هغي زیربینا د جوړو المل ګرځي چي له هغي څخه د عامه خدم

د شمیرو )امارو( شواهد ښیي چي په زیربینا باندي لګښتونه او د هغو له خوا وړاندي کیدونکي خدمات ډیر ضعیف دي، په تیره 

د انتخاب  عیفو پروژوبیا په مخ پر وده هیوادونو کي. اصوالً، دلته دوه عامله یا دلیله دي. لومړی دا چي ضعیفه تخنیکي وړتیا د ض

المل ګرځي، د پروژو لګښتونه سم نه اټکل کیږي یا نه بودیجه بندي کیږي، د پروژو تطبیق ځنډول کیږي، او په ټوله کي د 

پروژو د ضعیف مدیریت المل ګرځي. دا ټول عوامل تر هر څه زیات پر زیاتو زیربینایي لګښتونو باندي صدق کوي نه پر نورو 

یم دا چي مالي ضعیف مدیریت، د تدارکاتو ضعیف میتودونه، سیاسي پلوي او اداري فساد په حقیقت کي د لګښتونو باندي. دو

عامه زیربیناګانو د لګښتونو پر اغیزمنتوب باندي اغیزه کوي. دا دواړه اندیښني د افغانستان په اړه سمي دي، لکه څرنګه چي په 

کوي. اداري فساد، چي په افغانستان کي یوه له ځانګړو اندیښنو څخه  نورو ډیرو مخ پر وده هیوادونو کي هم دا موضوع صدق

ده، په شدیده توګه یي د هري زیربینایي پروژي د لګښتونو په ډیرولو کي خپل اغیز لرلی، چي په مقابل کي د زیربینا یا خدماتو 

 د ټیټ کیفیت المل ګرځیدلی.

په افغانستان کي د عملیاتي ډلبندیو د لګښتونو لپاره مالي زیاتیدونکي شکل:  ۱6

 ضرایب
 (سلنه)

 

Source: Asea (2016) 
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ونکو توکو کچه هم په غیر معمول بڼي سره ډیره لوړه ده. د زیربینایي په افغانستان کي د زیربینایي پروژو لپاره د را واردید

پروژو لپاره نږدي ټول د اړتیا وړ توکي او مواد وارداتي دي. په دي معنی چي په زیربیناګانو باندي هره یوه لګیدلي افغانۍ، د 

 و باندي د عامه بالقوه لګښتونو د مثبتيوارداتو د زیاتوالي المل شوی، چي په مقابل کي دا کار کوالی شي پر کورنیو غوښتن

اغیزي د خنثی کیدو المل وګرځي. له همدي کبله او د همدي حقایقو په رڼا کي، د تعجب ځای نه دی چي د اقتصادي چارو 

 زیاتیدونکی ضریب، چي زیربینا پکي ستره برخه جوړوي، په افغانستان کي منفي دی. 

سره سم بدلون مومي. کله چي د دولت لګښتونه د پام وړ بدلون مومي، نو دا  د یادولو وړ ده چي مالي ضریبونه له وخت

ضریبونه هم ثابت نه پاته کیږي او بدلون مومي. د بیلګي په توګه، کله چي د امنیتي چارو لګښتونه د امنیتي وضعیت په خرابیدو 

 سره زیاتوالی مومي، نو د ضریب اندازه هم لوړیږي. 

 زیاتیدونکی ضریب لوړ یوسو؟ څه باید وکړو تر څو مالي

اوس بیرته ورګرځو هغه اصلي پوښتني ته چي د دي بحث په پیل کي مو کړی و: دولت څرنګه کوالی شي په داسي حال کي 

چي مالي سرچیني هم محدودي وي، اقتصادي خوځښت رامنځته کړي؟ دا پوښتنه کیدای شي په دوو برخو وویشل شي. لومړۍ 

چي دا هم په افغانستان کي د ضریب د  –په اړه ده کوم چي باید اقتصادي خوځښت حداکثر ته ورسوي برخه یي د هغو اقداماتو 

اندازي په اړه پوښتني پوري تړاو لري. او د دي پوښتني دویمه برخه په دي اړه ده چي باید کوم اقدامات تر الس الندي ونیول 

 شي تر څو د سرچینو د محدودیت ستونزه را ټیټه شي.

 مالي زیاتیدونکي ضریب د اندازي زیاتوالید الف. 

 په عمومي توګه، د مالي زیاتیدونکي ضریب اندازه په الندنیو عواملو پوري تړلي ده:

  د نه کارول شوي اقتصادي وړتیا مقدار، د کارول شوي پانګي او کاري ځواک د کچي په ګډون )هر څومره چي له

 ضریب اندازه هم ورسره ډیریږي(.زیاتي اقتصادي وړتیا څخه ګټه واخیستله شي، د 

  مصرف کولو ته د خلکو او تشبثاتو میل )هر څومره چي عاید بیاځلي ولګول شي په همغه اندازه د ضریب د اندازي

 تاثیر هم لوړیږي(.

  د مصارفو وارداتي پایله )هر څومره چي مصارف د وارداتو د ډیروالي المل وګرځي، هغومره د مالي ضریب اغیز

هغه پیسي چي د توکو او اجناسو د تورید لپاره لګول کیږي، هغه یوازي یو ځل پر اقتصاد باندي اغیزه  کم وي، ځکه

 لري(.

  د پیسو د لګولو چټکوالی )هغه پروژي چي اوږدي پالن جوړووني ته اړتیا لري تر څو مصارف یي پیل شي، هغه

 هومره په اقتصاد کي خوځښت نه لري(.

چي په حقیقت کي، د لږ عاید لرونکو هیوادونو دوه ځانګړني د دي المل ګرځي تر څو د د نړیوال بانک څیړنو موندلي 

په  د بازار رقابتي اوسیدلاو )ب(  د جذب وړتیا( 1هغوۍ دولتي لګښتونه د اقتصادي ودي المل شي، چي هغه عبارت دي له: )

جذب په وړتیا کي د یوه واحد په اندازه بدلون، د تیره بیا په ودانیزو او بانکي چارو کي. دغي څیړني همداشان موندلي چي، د 

سلني پوري لوړوي. همداشان، د بازار په رقابت کي د یوه واحد په اندازه بدلون، د  18مالي زیاتیدونکي ضریب اندازه تر 

 سلني پوري لوړوي. 1۴ضریب اندازه تر 

کي د حکومت وړتیا ته د جذب وړتیا وایي.  د مالي سرچینو )کورنیو او بهرنیو( په تشخیص، جذب او اغیزمني کارووني

دلته اصلي موضوع، په دولتي سکټور کي د مدیریت د نویو میتودونو دودول او له ماهر کاري ځواک څخه کار اخیستل دي. 

اقتصادي وده په حقیقت کي د ماهرو کارګرانو، متخصصو مدیرانو، تخنیکي پرسونل او ملکي مامورینو په شتون پوري تړلي 

په دولت کي د بشري ځواک د اړتیا وړ مهارتونو نشتوالی کوالی شي د ګټورو پانګو اچوونو مقدار محدود کړي. له همدي ده. 

کبله، د جذب وړتیا، په هیواد کي د بشري، فزیکي او معلوماتي پانګي د پراختیا، رهبري او مدیریت په برخه کي د حکومت د 

 بلل کیږي. –صامیمو د ترسره کیدو په منظور د دولت د تګالرو د ت –پټي وړتیا په توګه 

هغه دولتونه چي د لوړ جذب وړتیا لري هغوۍ د تګالرو د تدوین لپاره پیاوړي وړتیاووي او ماهر تکنوکراتان لري. دا   

منه زځانګړني کوالی شي دولتونه پیاوړي کړي تر څو له مالي سرچینو څخه د عامه ملموسو پانګه اچوونو لپاره په سمه او اغی

توګه سره ګټه واخلي. په مقابل کي، هغه دولتونه چي د جذب ټیټه وړتیا لري، عامه اغیزمنو پانګو اچوونو ته د مالي سرچینو په 

 انتقال او لګولو کي بي وسه وي.

ه لد بازار رقابتي اوسیدل، یو بل ستر فکټور دی. په کم عاید لرونکو هیوادونو کي د بشپړ رقابت لپاره شرایط زیاتره 

 –امکان څخه لري خبره وي. په همدي خاطر، دا ډول هیوادونه له رقابت څخه د ممکنه پرله پسي ګټي اخیستني وړتیا نه لري 

لکه د توکو ټیټي بیي، د محصوالتو غوره کیفیت، د کاري فرصتونو رامنځته کیدل او چټکه اقتصادي وده. په ورته وخت کي، د 

له منځه وړل تل د مستهلکینو لپاره ګټور نه وي. د بیلګي په توګه،  د زیاترو کم عاید لرونکو بازار د ازادولو لپاره د مقرراتو 
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هیوادونو تجربو ښودلي چي په بازار او اړینو ادارو کي د رقابت د تنظیم لپاره د قوانینو او مقرراتو نشتوالی، د مستهلکینو 

 یدو سره ښه والی نه مومي.سوکالي د سوداګرۍ او پانګي اچووني په ازادولو او خصوصي ک

افغانانو »له خوا د تر سره شوي د « ایشیا فونډیشن»په افغانستان کي وروستي پرمختګونه دا موضوع ال ډیره روښانوي. د 

د پایلو له مخي، د افغانستان خلک په زیاتیدونکي توګه ټولي اقتصادي ستونزي د دولت له لوري د ازاد بازار په پیروي « د سروي

ولت له لوري د ازاد بازار لپاره د اړینو شرایطو په نه برابریدو پوري تړي. په داسي حال کي چي، په تګالرو کي اصالحات یا د د

د ملي یووالي د حکومت په لومړیتوبونو کي دي، خو بیا هم د ازاد بازار له نظام څخه د کارمیندني د رامنځته کیدو او په مناسبي 

کال د اکټوبر په  201۶د لرلو لوړي هیلي شته. سربیره پردي، د یوي بلي سروي پایلي چي د  بیي سره د کیفیت لرونکو توکو

سلنه ګډونوال په دي اند دي چي  78میاشت کي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له لوري تر سره شوي، ښیي چي د سروي 

یدو او ازادي سوداګرۍ  بهیر په هیواد کي خصوصي سکټور د کاري فرصتونو په رامنځته کیدو کي ناکام دی او د خصوصي ک

د وړو تشبثاتو د فعالیتونو د رکود المل ګرځیدلی دی، په داسي حال کي چي دا بهیر د څو سترو  او سیاسي اړیکو لرونکو 

 شرکتونو په ګټه پای ته رسیدلی دی.

د  (Doing Business Indicators)بازارونه په افغانستان کي په کافي اندازه رقابتي نه دي. د کاروبار د شاخصونو 

ځای کي  177کال کي د پانګي اچووني لپاره د مقرراتو د کیفیت او اغیزمنتوب له اړخه په  201۵رپوټ له مخي، افغانستان په 

کال کي د تیرو دریو یا څلورو  201۶والړ و، چي په دغه شاخص کي په دغه کال کي هیڅ ښه والی نه و راغلی. همداشان، په 

په پرتله د نویو تشبثاتو د ثبت شمیر بیا هم ډیر ټیټ دی، چي دا په خپله په افغانستان کي د یوه تشبث د جوړولو یا په الره کلونو 

 اچولو په وړاندي د خنډونو بیانوونکی دی.

ه برخه پپه افغانستان کي ودانیز سکتور، عامه ملموسو پانګه اچوونو ته له نغدي پانګي څخه د دولتي لګښتونو د انتقال  

کي یو له مهمو لوبغاړو څخه دی. ودانیز سکټور د سړکونو، اوسپني پټلیو، پلونو، د اوبو د بندونو، هوایي ډګرونو او مسکوني 

سیمو په جوړولو کي رول لري، چي دا ټولي زیربیناووي د یوه عصري اقتصاد لپاره اړین ګڼل کیږي. د مهمو زیربینا ګانو د 

عت د کاري زمینو د رامنځته کیدو المل هم ګرځي، ځکه چي د همدي سکټور زیاتره فعالیتونه په جوړولو سربیره، ودانیز صن

کاري ځواک پوري تړلي دي. سره له دي هم، که چیرته ودانیز سکتور رقابتي و نه اوسي او یوازي د څو سترو نړیوالو او ځینو 

ت کي به د دولتي لګښتونو اغیز په ملي کچه هومره وړو کورنیو شرکتونو له خوا په واک کي نیول شوی وي، په هغه صور

 ملمس و نه اوسي او په سیمه ایز اقتصاد کي به یي نښي نښاني هیڅ د لیدلو او لمس وړ و نه اوسي. 

همدا منطق په بانکي سکټور کي هم صدق کوي. د بانکي چارو په سکټور کي رقابت د ځینو دالیلو له مخي توپیر لري. 

د مالي خدمتونو د اغیزمنتوب، د مالي محصوالتو د کیفیت او په  –نو په شان، په بانکي چارو کي رقابت لکه د نورو سکټورو

 ډیر مهم دی.  –دغه سکټور کي د نوښت د کچي په خاطر 

مالي بازارونه د رقابت د لوړي کچي په لوري په حرکت کي دي. ډیجیټال ټکنالوژي د بانکي سکټور ځینو فرعي بازارونو 

ننوتونکو خنډونه پر را کمولو اغیزه کړي ده، لکه د موبایل له الري د پیسو ورکړه او له هیواد څخه بهر د پیسو لیږدول. ته د ور

ډیجیټال ټکنالوژي د معاملو وروستۍ لګښت راټیټ کړی دی، واټن او موقعیت یي په ډیریدونکي توګه سره کم اهمیت کړی ده، 

او معلوماتو ته السرسی یي ډیر کړی ده. د لږ عاید لرونکو هیوادونو اړتیاوو ته د  د مشتري د پلټڼي لګښت یي را کم کړی دی

 ځواب ویلو په برخه کي یو رقابتي بانکي سکټور د بالقوه وړتیاوو لرونکی دی.

سره له دي هم، په مالي بازارونو کي د رقابت د هڅووني او دودوني په برخه کي باید له لږ احتیاط څخه کار واخلو. نه 

یوازي دا چي د رقابت تر منځ زیاتره دغه اړیکي او مبادالت، د مالي سیسټم کارکړنه، پور ته السرسی، ټیکاو او باالخره 

اقتصادي وده د تیوري له نظره پیچلي دي، بلکي په مالي سکټور کي د رقابت په اړه ازمایښتي شواهد کمیابه دي او تر یوه بریده 

ی )تر اوسه پوري( روښانه نه دی. په هر حال، څه شی چي له تیوري او سوداګرۍ څخه پوري د هغوۍ شتون یا ورته السرس

استنباط کیږي هغه دا ده چي د موضوع په پیچل کیدو سره، نشو کوالی د رقابت تجزیه او تحلیل یوازي په یوه نري لید لوري یا 

 پر یوه ډول اغیزي باندي په تمرکز لرلو تر سره کړو.

تر څو رقابت د مقاصدو د یوي لویي مجموعي په توګه، د مالي سکټور د موثریت، د بیالبیلو برخو د  دلته ډیره اړینه ده

کاروونکو لپاره مالي خدمتونو ته د السرسي، د مالي سکټور سیستماتیک ټیکاو او د همدغو موخو تر منځ ممکنه مبادالتو لپاره 

عواملو سره تړاو لري، نو باید په مالي سکټور کي د رقابت د ډیروالي په نظر کي ولرو . او له کومه ځایه څخه چي رقابت له څو 

 لپاره د تګالري له ټولو وسیلو څخه ګټه پورته کړو.

(i) د جذب د وړتیا ډیرول 

تګالري د عامه پانګي اچووني په کارنده توب او د جذب د وړتیا د زیاتوالي په ډیریدو او پر اقتصادي ودي باندي له 

ي له همدي الري کوالی شو مالي ډیرونکی ضریب هم پورته یوسو. لکه څنګه چي مخکي یادوونه وشوه، اغیزي مرسته کوي، چ

د جذب د وړتیا مفهوم، د حکومت د مامورینو هغو انفرادي اقداماتو او فعالیتونو ته ویل کیږي کوم چي په بیالبیلو علمي او سیاسي 

د چارواکو د تصامیمو او ځانګړو سرچینو له لوري تنظیمیږي. د جذب  محدود کي فعالیت لري، چي د اړوند ادارو یا وزارتونو
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د وړتیا د ډیرولو لپاره تګالري باید په دوو اړخونو کي موجود وي: هم باید د حکومت مامورین په انفرادي توګه تر هدف الندي 

 ونیسي او هم باید د دولت تګالري تر هدف الندي ولري.

 دارو کي د جذب د وړتیا د زیاتوالي لپاره تګالري، الندي موارد له ځانه سره لري:د افغانستان د عامه سکتور په ا

 .د ماهرو ملکي مامورینو لپاره د لیاقت او وړتیا له مخي د معاشونو ورکړه او د مکافاتو ورکړه 

 .د تګالرو د تدوین او تطبیق په برخه کي ماهرو ملکي مامورینو ته د زیات مسوولیت او صالحیت ورکړه 

 .د پروژو د غوره کارکړني او ځانګړو په اړه ځواب ویني ته په ادارو کي زیات انعطاف منني ته اجازه ورکول 

 .د بودیجي د منځ مهال پیاوړي چارچوکاټ د رامنځته کولو لپاره د غوره روزنیزو او ډیرو اړوند زمینو برابرول 

 ه الري د عامه پانګه اچوونو د مدیریت ښه والی.د پروژو د ارزوني او د بودیجي د دوران د بهیر د ساده کولو ل 

  د پروژو د تطبیق په درشل او له هغه وروسته د پروژي د دقیقي ارزوني په برخه کي د غوره زده کړي د زمیني

 برابرول.

(ii) د ودانیزو او بانکي چارو په سکټورونو کي د رقابت ښه والی 

بانکي چارو په سکتورونو کي د رقابتي بازارونو دودول، پر  لکه څرنګه چي مخکي یادوونه وشوه، د ودانیزو چارو او

اقتصاد باندي د عامه لګښتونو د اغیز د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. د رقابتي بازارونو د رامنځته کولو تګالري به د دولتي لګښتونو 

ضریب اندازه لوړه شي. په  په وړاندي د خصوصي سکټور غبرګون زیات کړي او په همدي ترتیب سره به د مالي ډیریدونکي

دي برخه کي باید اخیستل کیدونکي ګامونه او تګالري هم رقابت او هم د تدارکاتو ډول تر هدف الندي ونیسي، چي د الندنیو 

 مواردو درلودونکی به وي:

 .د رقابت د قانون او د رقابت د ملي اداري د دندو او صالحیتونو ښه والی او پیاوړتیا 

  ساده کول او د مالي کاري مرستو وړاندي کول تر څو په بازار کي د کارمیندني په برخه کي د وړو د حقوقي کړنالرو

 او منځنیو ودانیزو  شرکتونو د ورتلو زمینه برابره شي.

 .مالیاتي سکتور ته د نویو تشبثاتو د ورتلو د اسانتیا په خاطر د حقوقي کړنالرو ساده کول 

خه د بازارونو د کارنده توب نه د ډاډمنتیا تر السه کول، د بیو را ټیټول، بازار ته د له پورته یادو شویو تګالرو څخه مو

ورتلو لپاره د وړو او منځنیو تشبثاتو جوګه کول، او د اشتغال رامنځته کول دي. د همدغو اصالحاتو له پلي کولو څخه اصلي 

ورته وخت کي په هر اړخیزي حساب ورکووني سره وکارول موخه دا ده تر څو دولتي بودیجه په خورا اغیزمنه او رڼه بڼه او په 

شي، تر څو په دي ترتیب سره د لګول شویو پیسو ارزښت پورته یوړل شي. سربیره پر دي، څیړني ښیي چي د تدارکاتو رقابتي 

یږي. ه ګڼل کاو رڼي پروسي د کیفیت لرونکو او ارزانه توکو او خدمتونو د تر السه کولو په برخه کي له اساسي شرطونو څخ

همداشان، اړینه ده تر څو داسي ګامونه واخلو تر څو وکوالی شو د هغو له الري روڼتوب پورته یوسو او تدارکات په اغیزمنه 

 توګه تر سره شي.

 د سرچینو د محدودیت کموالیب. 

دولت څرنګه دلته د پوښتني دویمي برخي ته چي د دي برخي په پیل کي مطرح شوی و، ورګرځو. پوښتنه دا وه چي 

کوالی شي په داسي شرایطو کي چي مالي سرچیني محدودي وي، اقتصادي خوځښت رامنځته کړي؟ یو له هغو الرو څخه چي 

کوالی شو د مالي سرچینو د محدودیت پر ننګووني باندي السبري شو دا ده چي باید مالي چاپیریال کي زیاتوالی راولو. اصلن، 

جوړیږي: د دولت عواید، کورنۍ مالي سرچیني )یعني کورني پورونه( او بهرنۍ سرچیني  مالي چاپیریال له دریو برخو څخه

)مالي بالعوضه مرستي او بهرني پورونه(. همداشان، په دي منځ کي هغه سرچیني چي د عامه لګښتونو د غوره او اغیزمني 

 اجراء په ترڅ کي تر السه کیږي، هم شاملیږي. 

 عاید لرونکو هیوادونو کي کورنۍ مالي سرچیني زیاتي کړي:الندني ګامونه کوالی شي په لږ 

 د مالي خدمتونو د طیف پراختیا )د بیوزلو کورنیو لپاره مناسب د بانکي )بنسټیزو( حسابونو جوړول(؛ 

  د بانکي چارو په سکتور کي د رقابت زیاتوالی او د زیات عاید لرونکو کورنیو د پس اندازونو د جذب لپاره د مالي

 و او خدماتو ښه والی او د کډوال شویو کارګرانو د پیسو د رالیږلو اسانه کول؛محصوالت

  په بریښنایي بڼه د پیسو د ورکړي د سیستم د کاروني اسانه کول لکه د ګرځنده تلیفونونو له الري  د پیسو لیږد، د هغو

 پراختیا؛ کسانو تر پوښښ الندي راوستل کوم چي بانکي حساب نه لري او د بانکي چارو د پوښښ
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 د مالي او بانکي چارو د خدمتونو په اړه د بیوزلو کورنیو د لیک لوست او معلوماتو زیاتول؛ 

  د بانکي چارو په رسمي نظام باندي د اعتماد د رامنځته کولو لپاره د بانکي چارو او مالي سیستم اړوند قوانینو پیاوړي

 کول؛

ي کي د کورنیو سرچینو د انسجام د یوي وسیلي په توګه مرسته وکړي، الندني ګامونه به د مالي پس اندازونو په زیاتوال

 چي په نوبت سره د دولتي لګښتونو د تمویل لپاره کاریدالی شي:

  د صکوکو د پور ورکووني د اوراقو د بازار پیژندنه ) د صدور په کړنالرو کي اصالحات، د صکوکو د پاڼو معیاري

 روزنه(؛کول، د منځګړتوب د چارو د کارپوهانو 

  د بودیجي په جوړولو کي د سیمه ایزو چارواکو شاملول )ځکه چي په دي سره سیمه ایزو ټولنو ته د عامه خدمتونو

 وړاندي کول نږدي کیږي او په عامه لګښتونو کي به سپما هم رامنځته شي(؛

 ومي؛د بودیجي په جوړولو کي د اصالحاتو راوستل تر څو پر حکومت د خلکو اعتماد زیاتوالی وم 

 ګیرينتیجه 

ته او په ور –له اقتصادي رکود سره په یوه وخت کي، افغانستان د خپل اقتصاد د خوزښټ لپاره له یوي ستونزمني موضوع 

سره مخاخ و. مالي چاپیریال سخت محدود و او په دولتي لګښتونو  -وخت کي د خپل مالي وضعیت د ال زیات تضعیف له مخنیوي

و کي تقلیل له یوه سره ناشونی کار و. له همدي کبله، حکوم اړ و تر څو داسي نوښتونه تر الس الندي کي زیاتوالی یا په مالیات

ونیسي، چي موخه یي پر اقتصادي ودي باندي د مالي لګښتونو د اغیز زیاتوالی وي. لومړی، داسي تګالري چي دولت د 

ه خوا جوړیږي، باید وهڅول شي، چي دا کار په خپله د غیرسوداګریزو توکو د پیرودلو په اړه چي د کورنیو تولید کوونکو ل

کورني تولیداتو د ودي المل ګرځي نه د وارداتو د زیاتوالي باعث. که چیرته بازارونه په کافي اندازه سره رقابتي وي، نو د 

المل نه ګرځي.  زیانمنیدو تدارکاتو په بهیر کي کورنیو تولید کوونکو ته لومړیتوب ورکول د بیو د لوړیدو یا د خلکو د سوکالۍ د

لوړول د دي المل ګرځي تر څو د عامه پانګي اچووني د پیسو ارزښت، کیفیت او د تطبیق « جذب د وړتیا»دویم، په دولت کي د 

چټکوالی زیاتوالی ومومي. درییم، داسي تګالري چي د بانکي او ودانیزو چارو په سکتور کي د رقابتي بازارونو د پراختیا المل 

ت شمیر وړو او منځنیو شرکتوتو د رامنځته کیدو المل ګرځي. د بانکي او بیا دا په خپله په دواړو سکتورونو کي د زیاګرځي 

چارو په سکټور کي به نوي شرکتونه نوښتګرانه مالي محصوالت بازار ته وړاندي کړي چي د دي سکټور د پیاړتیا المل به 

ځواک پوري تړلی دی، نوي شرکتونه به داشتغال د فرصتونو په رامنځته کولو  شي. په ودانیز سکتور کي، چي زیاتره د کار په

کي مرسته وکړي. څلورم، د داسي تګالرو جوړول کوم چي د مالي چاپیریال د زیاتوالي المل ګرځي او هغه عبارت له یو لړ 

مالي سرچینو څخه د اغیزمني  هغو اقداماتو څخه دي چي د کورنیو سرچینو د انسجام په برخه کي او همداشان له موجوده

کارووني په برخه کي دي، چي له همدي سرچینو څخه اغیزمنه ګټه اخیستنه باالخره د زیات شمیر سرچینو د رامنځته کیدو المل 

 ګرځي.
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د بیرته راستنیدونکو او  يکال ک ۱۳۹۵برخه: په  دویمه ځانګړېد. 

 يچینو له مخسر لو شمیریزویالبیډول: د ب خوځښتځایه شویو د  يب

 تحلیل

 

                                                           

د په شپږو والیتونو )بغالن، بلخ، کابل، کندوز، پکتیا سیستم په راتلونکو دریو میاشتو کي د هیوا DTMدفتر په پالن کي لري تر څو د  IOMد 1 

 او تخار( کي رامنځته کړي.
2  (UNHCR) «کال د جنوري میاشت. 2017، د «افغانستان ته بیاراتګ: له ننګوونو ډک کال 

ځایه شوي ید کډوالۍ جریانونه په تیره بیا ب يیو سیستم نشته تر څو وکوالی شو د هغه له الر يڅ داسیه ياوس مهال په افغانستان ک

ویو ځایه شیګرځیدلی تر څو د همدغو اجباري ب المل يننګوون يد لوی يوګړي په خپل وخت سره تعقیب کړو. دا کار په خپل ذات ک

نکو اسنادو( بیرته راستنیدونکو، مسجل راستنیدو يد غیرمسجل )ب کاروو. يو په اړه بشرپاله او پرمختیایي پروګرامونه طرحه او ویوګړ

د ملګرو  ي، د کډوالو په چارو ک(IOM) يد کډوالۍ نړیواله ادار –ځایه شویو وګړو په اړه دریو نړیوالو بشرپالو ادارو یاو کورني ب

د افغانستان په پولو،  -(UNOCHA)او د بشرپالو مرستو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو دفتر  (UNHCR)رۍ سیایملتونو عالي کم

 يمعلومات را ټول کړي دي. دغو دریو نړیوالو ادارو د د يځایه شویو وګړو په سیمو ک يپه مرکزونو او یا هم د ب يد پیسو د ورکړ

معلومات را ټول کړي دي، خو بیا هم د دقیقو معلوماتو له کمښت سره  يو په اړه یځایه شوی يد بیرته راستنیدونکو او ب يتر څنګ چ

شارونه )د په کچه ف يمخ دي: )الف( د بیرته راستنیدونکي د ریښتیني مقصد ثبت )د بیرته راستنیدونکي د نیت خالف(، )ب( د ټولن

 ياړتیاوو يپه اړه د ټولن يرستو د لګولو یا دوباره الرښووند بشرپاله م ي(، )ج( په هدف بانديځایه شویو وکړو د کوربه توب له مخیب

په ګوته کول او همداشان د هغوۍ لپاره د مناسبو پرمختیایي الروچارو طرح او تطبیق. له بیرته راستنیدونکو څخه څارنه سیستماتیکه 

 مره اسانه نه دي. هو يله اوسنیو شرایطو سره په مطابقت ک يځل يهل يموجود يبرخه ک يبڼه نه لري  او په د

 يد امار او ارقامو سرچین

له خوا د را  OCHAو ا IOM ،UNHCR ځایه شویو او بیرته راستنیدونکو وګړو د ډلبندي لومړنۍ ارزونه د ید ب يکال ک 139۵په 

)د  ره ښیيیدقیقه شمده. د همدغو ادارو معلوماتي ډیټابیزونه د همدغو ډلو په اړه تر ټولو  يتر سره شو يټولو شویو معلوماتو له مخ

 1.۵همدا  ي(. دغه د معلوماتو ډیټابیزونه په ګډه سره وړاندیز کوي چيکال له جنوري تر ډیسمبر میاشت پور 201۶ماخذ کال: د 

سلنه جوړوي، )ب(  31 يرید پورتنۍ شم يشل شوي دي: )الف( غیرمسجل بیرته راستنیدونکي چیمیلیونه وګړي په دریو ډلبندیو و

د ټولټال  يپه افغانستان ک يځایه شوي وګړي چیسلنه جوړوي او )ج( کورني ب 2۵ يرید پورتنۍ شم يتنیدونکي چمسجل بیر راس

 سلنه جوړوي. ۴۴ځایه شویو وګړو یب

شته، خو د دغو ادارو  ير په اړه معلومات په الس کیله لورو د بیرته راستنیدونکو د شم UNHCRاو  IOMکه څه هم د 

لري نه د هغوۍ د اوسیدو د اصلي ځای په  يپه اړه معلومات په اختیار  ک« عزیمت»د بیرته راستنیدونکو د  يمعلوماتي ډیټابیز یواز

له نورو معلوماتي سرچینو سره په مطابقت  يریپه خاطر، اړتیا ده تر څو دغه شم يپیژندن يځایه شویو وګړو د ډلبندي د الښید ب اړه. 

اد وید ه ينشته او که د السرسي وړ هم واوسي یواز يپه الس ک يمعلوماتي سرچین يهم، نور يتصدیق کړل شي. خو سره له د يک

 يوالیتونو څخه یواز 3۴واد له یپه توګه، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره، د ه يلګیلري. د ب يتر پوښښ الند يسیم يمحدود يځین

په خپله  يچ (DTM)ځایه شویو د تعقیب د ماټریکس سیستم یب د دفتر د (IOM)د  1والیتونو په اړه معلومات را ټول کړي دي. 31د 

دل یک یهځا يد وګړو ب يچ په حاالتو کید کړک يی يترتیب شوی دی، د ننګرهار، کنړ او لغمان په والیتونو ک يدفتر له لور يد همد

 تعقیب او څارلی دی. 

 

 پوهیږو يتر اوسه پر يهغه څه چ

 ځایه شوي وګړيیټولټال ب

 يبیرته راستنیدونکو ته پیس يچ يپه سرحدي ځایونو او هغو مرکزونو ک يتمرکز وشي هغه دا ده چ يباید پر يخبره چ و مهمهټولتر 

یوه  (UNHCR)دوی به له هغه ځایه بیا هلته والړ شي. د  يهلته خپل د تګ مقصد بیانوي، نه هغه ځای چ يږي، زیاتره ییورکول ک

د  يتر السه کړي ښیي چ يد مصاحبو له مخ يلو وختونو کیالبیپه ب يونکو سره یله بیرته راستنید يچ يوروستي رپوټ موندن

 2راستنیدونکو د تګ د ځای او د هغوۍ د ریښتیني تګ د ځای په اړه د پام وړ توپیر وجود لري.
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 لوماتو څخه اخیستل شوي دي.له مع يد ادار ير په اړه اټکل د مرکزي احصائیید افغانستان د وګړو د رسمي شم يکلونو ک 2017او  201۶په  3 

يد معلوماتي سرچینو له مخکال  ۱۳۹۵ځایه شوي(، د یځایه شویو وګړو له اړخه لس غوره والیتونه )راستنیدونکي او داخلي بیجدول: د ب ۳   

 یتونهوال

 IOMد 

غیر مسجل  

 راستنیدونکي

 UNHCR د 

غیر مسجل 

 راستنیدونکي

غیر  OCHA د 

مسجل 

 راستنیدونکي

ځایه یټولټال ب

 شوي وګړي

د کوربه وګړو پر 

ځایه ید ب يوړاند

 شویو نسبت

ځایه ید ټولو ب

شویو پر ون

ځایه  يد ب يوړاند

 شویو نسبت

 

  30.4 29.1 448،993 33،771 115،528 299،694 هارنگرن

  8.3 2.7 122،771 15،504 81،092 26،175 کابل

  6.5 9.9 95،402 63،420 25،526 6،456 زوکند

  6.0 8.9 88،877 85،307 2،783 787 تخار

  4.9 7.8 72،096 38،549 28،035 5،512 بغالن

  4.9 8.0 71،949 68،743 1،634 1،572 هلمند

  4.8 6.0 71،145 50،548 5،591 15،006 کندهار

  3.9 16.7 57،440 57،007 158 275 نروزګا

  3.5 10.0 51،670 51،380 154 136 فراه

  3.2 10.6 47،135 1،599 24،649 20،887 لغمان

    1،478،826 643،442 372،574 462،810 ټولټال

 

 دو د مقیاس ښودونکی ده.یځایه شویو د ځای پر خای کید ب يله مخ يره جدول همداشان د کوربه سیمو د وګړو د ونډیشم 3

په  يه یله پخوا څخ يچ يګرځیدلی تر څو همدا کوربه ټولن المل يځایه شویو وګړو ستر جریان د کوربه ټولنو په پرتله د دید ب

ار ځایه شویو وګړو ستر بید ب ژوند کاوه، له نویو ننګوونو سره مخامخ کړي. د اوس مهال لپاره، ننګرهار يسختو اقتصادي شرایطو ک

ځایه شوي یټولټال ب يپه روزګان والیت ک 3سلنه جوړوي. 30ر د کوربه ټولنو په تناسب، د هغوۍ ید هغوۍ شم يپه اوږو وړي، چ

 سلنه ده. 10 يره د لغمان، فراه او کندوز په والیتونو کیدا شم يچ يحال ک يسلنه جوړوي په داس 17والیت د وګړو  يوګړي د د

 ير ولسوالیو کیلګو څخه پیروي کوي او په ځینو مشخص شمیځایه شوي وګړي له متفاوته جغرافیایي بیرته راستنیدونکي او داخلي ببی

بیا  ير ښیي او )ښۍ نقشه( کیځایه شوی کسانو شمیڼه نقشه( د ټولو بی)ک ينقشه د افغانستان په هره ولسوالۍ ک 1تیت او پرک دي. 

د افغانستان سویل، شمال او  يځایه شوي وګړي غواړي چیب ي. له ورایه ښکاري چیتونه ښودل شوي ديدافغانستان ځتیخ وال يیواز

 ختیځ خوا ته والړ شي.

 

 کال ۱۳۹۵، ځایه شوي(یځایه شوي وګړي )بیرته راستنیدونکي او بیب يد ولسوالیو له مخ :نقشه1

 افغانستان

 

 د افغانستان ختیخ

 
       يد معلوماتو له مخ OCHA, UNHCR, IOMد  يکال د جنوري نه تر ډیسامبر میاشت پور 201۶نه: نړیوال بانک، د سرچی 

د بشردوستانه نړیوالو موسسو له خوا د را ټولو شویو معلوماتو په اړه دقیقه اندازه ګیري وشي، نو کوالی شو  يلپاره چ يد د

له  يله معلوماتو سره ی (IOM-DTM)د هر والیت په کچه له معلوماتو او د  يادار ياکدغه معلومات د سیمه ارګانونو د خپلو يچ

والیتونو په اړه  31واد د ید ه يمعلومات یواز يادار يکړو. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک يدریو زاویو څخه وګورو او پرتله ی

سلنه وګړي  9۶ يوالیتونه هم له هغو والیتونو څخه دي چ 31دا بلخ، هرات او پنجشیر نه دي شامل.  يپه هغه ک يمعلومات لري، چ
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او د نړیوالو  يادار يد سیه ایزو ارګانونو د خپلواک يوړ ده چ يور جلب کړي دي. د یادون يد نړیوالو مرستندویو ادارو مرست يی

ځایه شوي یمیلیون وګړي ب 1.۴ يچ ياسر تقریباً سره ورته دی، دیځایه شویو وګړو شمید ټولو ب يمرستندویو ادارو د معلوماتو له مخ

اړه په جزئیاتو سره بحث  يپه د يکه څه هم، الند. شکل ته مراجعه وکړئ( 20ځایه شوي( تشکیلوي )ی)بیرته راستنیدونکي او داخلي ب

وګه، توپیر په ت يډوګړو د ون يشنه د تمرکز الندیځایه شویو وګړو ډلبندي یا ویشوی دی، خو بیا هم، د بیرته راستنیدونکو یا داخلي ب

و د اداري چاینلون يپه سیمه ک وړ دي: )الف(  يدوو  مشخصو مواردو د ښکاره توپیرونو په اړه الندني توضیحات د پاملرن يلري. د د

ان ړي افغانستنوي راستنیدونکي وګ يښایي ځین يځایه شویو تر منځ د توپیر ستونزمنتوب؛ )ب( دا چ يد بیرته راستنیدونکو او ب يله الر

 ځایه شوي وي. يته په راتلو سره بیرته له خپلو سیمو څخه ب

رو پرتلهیاو د نړیوالو مرستندویو ادارو د شم يادار يد سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک يشکل: په والیتونو ک 2۰  

 

د نړیوال بانک د  يرو له مخیشم د IOM, IDLG, UNHCR, OCHA ځایه شویو وګړو په اړه د یسرچینه: د بیرته راستنیدونکو او داخلي ب

 کال له جنوري تر ډیسامبره. 201۶کارکوونکو محاسبه، د 

غوره والیتونه په  7 يډلبندي وړاندیز کوي چ يرو یاده شوید شم يادار يد والیتونو په کچه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک

(، ننګرهار )زیاتره بیرته راستنیدونکي(، کابل )زیاتره بیرته ځایه شوي وګړيیډول دي: کندوز )زیاتره داخلي ب يترتیب سره په الند

 يازدا اووه والیتونه په یو يد معلوماتو له مخ يادار يراستنیدونکي(، تخار، فاریاب، روزګان او هلمند. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک

 سلنه وګړو کوربه دي.  70ځایه شویو یسر د ټولو ب

 

 بیرته راستنیدونکي

 د يچ يښی يریله دفترونو څخه د )مسجل او غیر مسجل( بیرته راستنیدونکو په اړه تر السه شوي شم (UNHCR)و ا (IOM)د 

ننګرهار ته  يسلنه بیرته را ستنیدونکو غوښت چ ۵0زیاتره بیرته راستنیدونکو د تګ مقصد د افغانستان ختیځ والیتونه وو. شاوخوا 

 ، بیرته را ستنیدونکو ښارييد والیتونو په منځ ک. دویمه نقشه(سلنه کنړ ته تلل ) ۵غمان او سلنه ل ۶سلنه کابل ته تلل،  12والړ شي، 

د کولو ته ژون يد ولسوالۍ مرکزونو یا د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ک يژوند کولو ته ترجیح ورکوله او زیاترو ی ياو  نیمه ښاري سیمو ک

 تصمیم درلود.

ځایه شویو وګړو په اړه یله خوا توحید شوي معلومات د ټولټال ب (UNOCHAو ا IOM ،UNHCR)ادارو د نړیوالو بشر پالو 

 کچه د واد د والیتونو پهید بیرته راستنیدونکو ډلبندي د ه يوګړو له مخ يتر تمرکز الندکوي. خو بیا هم،  يوړاند يریورته شم ينږد

ډیټابیز د  يشکل ته مراجعه وکړئ(. د همد 20د ډیټابیز له معلوماتو سره سم، توپیر لري )  يادار يسیمه ایزو ارګانونو د خپلواک

 ي(، په داس۵00000څه کم  يبیرته راستنیدونکي وګړي تشکیلوي ) یعن يسلنه ی 3۵ځایه شویو وګړو ی، د ټولټال بيمعلوماتو له مخ

بیرته راستنیدونکي(. د والیتونو  820000 يڅه باند يسلنه ښیي )یعن ۵8بیا هغه  يریستندویه ادارو شمد نړیوالو مر يچ يحال ک

شپږ غوره والیتونه هر یوه په ترتیب عبارت  يد معلوماتو دغه ډلبندي وړاندیز کوي چ يلپاره د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادار

لو یالبیڅخه څلور والیتونه )ننګرهار، کابل، لغمان او بغالن( د ب يډل يله د يچو کندوز. له: ننګرهار، کابل، هلمند، بغالن، لغمان ا يد

تنیدونکو ږي. دغه والیتونه د ټولټال بیرته راسیرل کیرو مرسته تر السه کوونکو والیتونو څخه شمینړیوالو مرستندویه ادارو له تر ټولو ډ

 سلنه وګړو کوربه دي. 80 يڅه باند
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 ره دید طبیعي افتونو له کبله د خپلو اصلي سیمو څخه کوچیدلي دي )دغه شم يکال ک 201۶وګړي په  70000 يځایه شویو وګړو سربیره، نږدید ناکراریو له کبله د کورني ب 4 

OCHA .)د دفتر له خوا را ټول شوي دي 

  ( ځایه شوي وګړي يبیرته راستنیدونکي او کورني ب) ځایه شوي وګړيیب يد ولسوالیو له مخ يکال ک ۱۳۹۵په   ه:نقش 2

 افغانستان

 

 د افغانستان ختیځ

 
او IOM ،UNHCRد بانک،  يکال د جنوري نه تر ډیسمبر میاشت پور 201۶ځایه شویو وګړو په اړه د یسرچینه: د بیرته راستنیدونکو او ب 

OCHA .د کارکوونکو محاسبه       

ځایه شویو د ید دفتر د ب (IOM)یوه له سرچینه، د  يامو د پرتلرو او ارقید شم         

ځو په دریو ختی يد اوس مهال لپاره یواز يځای پر ځای والي تعقیبي ماتریکس دی، چ

د السرسي وړ دی. د والیتونو په کچه،  يوالیتونو لکه ننګرهار، لغمان او کنړ ک

-IOM)ر په اړه د یانو د شمد بیرته راستنیدونکو کس يد ننګرهار په والیت ک يیواز

DTM) رو تر منځ ستر توپیر وجود لري، که څه یاو د ملګرو ملتونو د دفترونو د شم

-IOM)ورته دی. د  ير تر یوه بریده پوریځایه شویو وګړو شمیهم د هغوۍ تر منځ د ب

DTM) ر ید ټولټال بیرته راستنیدونکو وګړو شم يپه ننګرهار ک يچ يارقام ښی

و ا (IOM)د بیرته راستنیدونکو په اړه د  يچ يحال ک يداس دي، په 27۶27۵

(UNHCR) کسه دي. ۴1۵222ره یشم 

 

 والیت

 د

 IOM و ا

UNHCR  د

بیرته 

راستنیدونکو 

 ریشم

 د

 DTM د بیرته

راستنیدونکو 

 ریشم

 276،275 415،222 رهارګنن

 36،092 45،536 لغمان

 38،763 37،273 ړکن

 (IDPs) ځایه شوي وګړيیکورني ب

 ينځایه شویو وګړو جغرافیایي ځانګړ ي، د کورنیو بيشویو معلوماتو له مخ يد نړیوالو بشردوستانه موسسو د سرچینو له خوا د وړاند

د  UN-OCHAلو نمونو )الګوګانو( څخه پیروي کوي. د یالبیر غیر منظم دی او د بیرته راستنیدونکو سره په پرتله له بی)پروفایل( ډ

ځایه یځای شوي کورني وګړي شته. د ب يب يی يپه یوه ک ياو په هرو دریو ولسوالیو ک يوالیتونو ک 3۴واد په یه، د يمعلوماتو له مخ

 يځایه شوي وګړي په والیت کیته مراجعه وکړئ(. کورني ب ينقش يیمیدي )در يواد په شمال او سویل کیر د هیشویو وګړو زیات شم

. تخار ږيیځای پر ځای ک يځایه شوي وګړي د والیتونو په مرکزونو کیه کورني بترتیب، زیاتر يدلو ته زړه لري او په همدیکوچ

( وګړو، کندوز د ۶9000هلمند د ) يځایه شویو وګړو په درلودلو سره لومړی ځای لري، ورپس ي( ب8۵000د ) يواد کیوالیت په ه

ځایه شویو وګړو کوربه ی(  داخلي ب۵1000( وګړو او کندهار هم د )۵1000( وګړو، فراه د )۵7000( وګړو، روزګان د )۶3000)

بیا هلته هغوۍ وکوالی شي د ټولنیزو  يځای چ يامن ځای ته والړ شي، داس يځایه شوي وګړي غواړي تر څو تر ټولو نږدیبدی. 

یه شوي اځیداخلي ب يکبله هغوۍ د والیت یا ولسوالۍ مرکز غوره کوي. په یوه والیت ک يدکړي او له هم يشبکو پر جوړولو الس پور

 90له  يره د ولسوالۍ په دننه کیدا شم يچ يحال ک يسلنه برخه جوړوي، په داس 90 يوګړي د هغه والیت د نیمایي وګړو څه باند

ځایه شوي وګړي هڅه کوي تر څو د والیتونو یکورني ب 4یمه برخه جوړوي.یولسوالۍ د وګړو یو پر در يد هغ يڅخه زیات یعن يسلن

یتونو ځایه شویو وګړو لرونکو والیځایه شویو وګړو د ځای پر ځایوالي له اړخه په شپږو زیاتره ب يځای شي؛ بځای پر  يپه مرکزونو ک

 ځای پر ځای شوي دي. يځایه شوي وګړي پکیهلته زیاتره ب يراځي چ ي، د یادو والیتونو مرکزونه د هغو سیمو په لړ کيک

 

 

 



    د افغانستان اقتصادي راپور   

 

 نړیوال بانک کال د غبرګولي میاشت ۱۳۹۶د 
30 

 يد ځای پر ځای والي له مخ يپر ولسوالیو ک يکال ک ۱۳۹۵ځایه شوي وګړي، په ییمه نقشه: کورني ب۳

 افغانستان

 

 د افغانستان ختیځ

 
کال د ډیسمبر تر  201۶د  يچ  يشویو معلوماتو له مخ يله خوا د وړاند UN-OCHAځایه شویو وګړو په اړه د یسرچینه: نړیوال بانک، د کورني ب

 ځایه شوي دي.ید کورنیو جګړو له کبله ب يمیاشت پور

 والیت

له  OCHAد  

خوا د کورني 

ځایه شویو یب

 ریوګړو شم

له   DTM د

خوا د کورني 

ځایه شویو یب

 ریوګړو شم

 182،162 33،771 رهارګنن

 19،079 1،599 لغمان

 31،567 3،656 ړکن

 

ګړو شویو وځایه  يدننه د ب يواد کیپه ه يد ډیټابیز ارقام ښیي چ يادار يد والیتونو په کچه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک

 له سرچینو سره په پرتله توپیر لري. د والیتونو په کچه د سیمه يوګړو په توګه، د نړیوالو بشردوستانه ادار يشنه د تر تمرکز الندیو

ځایه شوي وګړي، داخلي وګړي او کورنۍ دي. دا په یسلنه ټولټال ب ۶۵، يد ډیتابیز د معلوماتو له مخ يادار يایزو ارګانونو د خپلواک

ارقام  يادارا يسلنه رپوټ ورکړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ۴3، بشردوستانه ادارو د هغوۍ په اړه يده چ يحال ک يسدا

 يخوا بیا د بشردوستانه مرستو تر سره کوونک يځایه شوي وګړي وجود لري، خو له بل يداخلي ب 920000 ينږد ياو امار ښیي چ

 يی يمخک يوګړي ښیي. دا ډول د امارو او ارقامو توپیر، لکه څرنګه چ ۶0۶000ر یوګړو شم ځایه شویو يبیا د داخلي ب يادار

و او ځایه شویو وګړ يد ب يلو سرچینو له مخیالبید اداري ب يپه سیمه ک شوي وي: )الف( يدالیلو له مخ يیادوونه وشوه، ښایي د الند

 يوپیر؛ )ج( ښایت يد معلوماتو د کچ يالیو په پرتله د والیت په مرکز کبیرته راستنیدونکو تر منځ د توپیر ستونزمنتوب؛ )ب( د ولسو

 ځایه شوي وي. ينو څخه بیافغانستان ته راغلي وي بیرته له خپلو اصلي م يبیرته راستنیدونکي کسان کله چ يځین

خه د تر السه شویو پایلو د رو څیله ارقامو سره د بشردوستانه نړیوالو ادارو د شم (DTM)د  (IOM)د کډوالۍ د نړیوال سازمان 

ستر  ریر په اړه ډیځایه شویو کسانو د شم يد کورني ب يښکاري چ يپه مهال داس يپرتل

ه، د په توګ يلګیړنه وشي. د بیڅ ياړه باند ير په دیباید هر څه ډ يتوپیر وجود لري، چ

(DTM) کسه ښودل  1821۶2ر یځایه شویو خلکو شمید داخلي ب يله خوا په ننګرهار ک

ځای شویو داخلي کسانو  يبیا هلته د ب يادار (OCHA)د  يچ يحال ک يشوي، په داس

بیا  سره، ياخیستن يکسه ښودلی. د ولسوالۍ په کچه د معلوماتو نه په ګټ 33771ر یشم

ځایه شوي داخلي وګړي د ولسوالۍ په یب ياداره تصدیق کوي چ (IOM-DTM)هم د 

د ولسوالیو  يوي دي او په هر والیت کځای پر ځای ش يمراکزو او شاوخوا سیمو ک

 ډلبندي په مناسبه توګه سره سازګاره ده. 
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 د نړیوال بانک د ګروپ پروګرام يپه افغانستان کمه : ضمی

 

مالي  1399نه تر  139۶له خوا د  (CPF)وادني ګډون د چارچوکاټ یګروپ پروګرام د ه د نړیوال بانک يپه افغانستان ک .1

تمرکز لري: )الف( د پیاوړو او مسوولو ادارو جوړول تر  يپر دریو اصلي ستراتیژیکي برخو باند ين شوی دی، چکلونو لپاره تدوی

 يملج يله موخو سره مرسته وکړي،  د بنسټیزو دندو د تر سره کولو لپاره  د دولت جوګه کول، له هغ يڅو د حکومت د دولت جوړون

و د خصوصي سکټور د پراختیا لپاره د یوه مطلوب چاپیریال رامنځته کول؛ )ب( له کول ا يڅخه خلکو ته د لومړنیو خدمتونو وړاند

په تمرکز سره او )ج( د بشري  يڅخه مالتړ کول، د شاته پاته شویو سیمو او د ماسټر پالن خالف ښاري اسکان باند يود يپراخ

تنیدونکو ځایه شویو خلکو او بیرته راس يدننه ب يواد کیهر ید ټولنیز ګډون ژورتوب او د زیات شم يپراختیا د اصالح شویو پایلو له الر

 راټیټول. يوزلو برخو تر منځ د ځورمننتیا د کچید ب يپه ګډون د ټولن

 3.۴۶له افغانستان سره د  (IDA)پراختیا اداره  ينه را پدیخوا،  د نړیوال بانک د نړیوال يد اپریل له میاشتکال  2002د  .2

پنځه  يتطبیق او د افغانستان په بودیجه ک وپروژ ه تر څو پرمختیایي او د بیارغونېته ژمنه وکړ يمیلیارد امریکایي ډالرو ورکړ

پرته  يی میلیون ډالر ۴3۶.۴وضه مرسته او بالع يمیلیارد امریکایي ډالر ی 3.02څخه  يډل يتمویل کاندي. له همد عملیاتي برنامو

میلیارد  1.1د  يفعاله پروژ 1۵شاوخوا  يپرمختیایي ادار يبانک د نړیوال له سود ځخه د پور په بڼه راغلي دي. اوس مهال نړیوال

 3۴له  (ARTF)صندوق  ، دافغانستان د بیارغونېيتطبیق کوي. سربیره پر د يسره په افغانستان ک يژمن ېامریکایي ډالرو خالص

د افغان  يمیلیارد امریکایي ډالر ی ۴.2 يدي چمیلیارد امریکایي ډالر را ټول کړي  9.2وادونو او مرسته کوونکو سازمانونو څخه یه

ده. د  يلپاره مرسته کړ د برنامو يند حکومت د پانګه اچو يمیلیارد امریکایي ډالر ی ۴.۴۵د لګښتونو  او  يحکومت د عادي بودیج

ډالر او د افغانستان د  ایيمیلیارد امریک 1.27فعاله ونډه  يپرمختیایي ادار يکال د سپټمبر له میاشت نه را پدیخوا، د نړیوال 201۶

 میلیارد امریکایي ډالر دي.  3.1فعاله ونډه   يناچو يصندوق د پانګ بیارغونې

ه ل  يګروپ کد نړیوال بانک  يچ –د وجهي صندوق مدیریت پر غاړه لري  ينشان، د افغانستان د بیارغو همدا دغه بانک 3.

مالي  دری کلني يد یوصندوق  ز صندوق دی. د افغانستان د بیارغونېتړیواد اړوند تر ټولو ستر مالیڅو تمویلوونکو څخه د یوه ه

ق ټولټال صندو سازمان او د افغانستان د بیارغونېله افغانستان سره مرسته کوي. نړیوال پراختیایي  يد ستراتیژۍ له مخ يمرست

میلیون امریکایي  1۵0ت ته ورکوي )شاوخوا په توګه هر کال د افغانستان دول يیو میلیارد امریکایي ډالر د بالعوضه مرست ينږد

ه ل ياچوون يد پانګد افغانستان د بیارغونې  يمیلیون امریکایي ډالرو پور 900تر  800ډالر د نړیوال پراختیایي سازمان څخه او له 

او رڼه  وړ وړاندوینې ټولولو لپاره یوه اصلي دد را  يلپاره د مالي مرست يصندوق د بودیج وق څخه(. د افغانستان د بیارغونېصند

 وسیله ده او د اقتصادي پالیسي په اړه د دولت او تمویلوونکو تر منځ د خبرو اترو لپاره یوه ښه بستر دی. 

میلیون  2۵0د « پروژه يد ځمکني نښلووند هندوکش د غرونو »ره هیئت ، د نړیوال بانک مدیيمالي کال ک 201۶په  .4

میلیون امریکایي ډالرو  21.۵لپاره  د  يپروژ ياصالحاتو او د سوداګرۍ د اسانتیا د دویم او د ګمرکي يامریکایي ډالرو په پانګ

څخه  لېډ  يله هغ يهم تایید کړي دي، چ يپروژ يصندوق شپږ نور ينمنظور کړ. د افغانستان د بیارغاوپه زیاتوالي سره  يبودیج

ښنا شرکت سره د تخنیکي مرستو یمیلیون امریکایي ډالر له بر ۶، ينغوښنا د بند د بیاریمیلیون امریکایي ډالر د نغلو د اوبو د بر 83

 يد مدیریت د پروژ د ځمکومیلیون امریکایي ډالر  ۴.9۵لپاره، برنامې د پراختیا  یي ډالر د لوړو زده کړومیلیون امریکا ۵0لپاره،  

له  يمیلیون امریکایي ډالر د مالی ۵او  (E-Governance)ښنایي حکومتولۍ لپاره یمیلیون امریکایي ډالر د بر ۵د ښه والي لپاره، 

میلیون امریکایي ډالر  ۴1ډول دي:  يپه الند يپیس يشو يلپاره. د موجوده پروژو لپاره زیات يوزارت سره د تخنیکي مرستو د پروژ

میلیون  70لپاره،  يپروژ د د اوبو د تنظیم يک میلیون امریکایي ډالر په کرونده ۴۵لپاره،  يپروژ يد عامه مالي مدیریت د دویم

لپاره،  يمیلیون امریکایي ډالر د بڼ والۍ او مالدارۍ د پروژ 90لپاره،  ياو پراختیا د پروژ ه د اوبو لګولو د بیارغونېامریکایي ډالر

 ۵93ټولټال  (، يتر پایه پور يمالي کال )د جون د میاشت 201۶لپاره. د  يپروژ يیمیمیلیون امریکایي ډالر د ملي پیوستون د در ۵7

 څخه ورکړل شوي دي. « عادي لګښتونو له کړکۍ»د صندوق د  ينکایي ډالر د افغانستان د بیارغاومیلیون امری

هم پر پالیسي جوړونکو  يمطالعاتو ته ادامه ورکړي او زیات ټینګار یاو تحلیلو  شان خپلو هراړخیزو بانک همدا نړیوال .5

ي او دولت ږیتر سره ک يلیتونه د نړیوال بانک د نورو پروګرامونو او پروژو په مالتړ کفعا يورکوونک خبرواترو دی. دغه غیرپور

او د افغان دولت او د هغه د نړیوالو شریکانو تر منځ خبرواترو په پر مخ  يپه برخه ک يته د ستراتیژیکو غوراویو د اطالع رسوون

ګرام( او تحلیل پرو ي)د مطالع يټید وجهي صندوق کم د بیارغونئ افغانستان، د يمهم رول لوبولی دی. په تیر مالي کال ک يوړلو ک

 دغه پروګرام د د دولت د اصالحاتو څخه مالتړ کول و. يپه برخه ک ياو تصمیم نیوون يد پالیسۍ جوړون يموخه ی يتایید کړ، چ

ښه  يه کپه برخ يه همکاریو د پیژندنړنیزو موسسو سره د نوښتګرانید رامنځته کولو او له دولت، پوهنتونونو او سیمه ایزو څ يپوه

کړی دی تر څو د  يالس پور ي، پر یو لړ تحلیلي کارونو بانديپروګرام الند يفرصت رامنځته کړی دی. نړیوال بانک، تر د

 يایلپ د ننګوونو او خنډونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. د همدغو تحلیلونو او مطالعاتو لومړنۍ يافغانستان د اقتصادي ود

 شوي. يجوړ شوی و، وړاند يکال د اکټوبر په میاشت ک 201۶د  يچ يد افغانستان په اړه د بروکسیل په کنفرانس ک
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مالي کال  2008ټولټال پانګه اچوونه له  (International Finance Corporation) نړیواله مالي اداره يپه افغانستان ک . 6

ده.  يمیلیون امریکایي ډالرو ته رسیدل 13۵میلیون امریکایي ډالرو څخه  ۵8له  يیعن –ده  يره شویدوه برابره ډ يرا پدیخوا څه باند

د )روشن( په  يک يپه د يمیلیون امریکایي ډالره دي چ ۵۴شاوخوا ، د نړیوالې مالي  ادارې ټولټال پانګه اچونه يپه اوس وخت ک

 يپه مالي بازارونو کیی پانګه اچوونه او دوه پورونو  يکټور کپه نوم د هوټل په س (TPS)پانګه اچوونه، د  يمخابراتي شرکت ک

مالي  ) يننړیوالې مالي ادارې پانګه اچوپورونو لومړنی بانک او د افغانستان نړیوال بانک(. د )د وړو  عملیاتونه ځانګړي شوي دي

اغیزه لرلي  يمتحول کوونک يپه سکټورونو کسرچینو او پرمختګ ته د السرسي له اړخه( په تیره بیا د وړو مالي مرستو او مخابراتو 

 ده.

 1۵۴ يپه افغانستان ک يچ (Multilateral Investment Guarantee Agency) د تضمین اداره يناچو يد څو اړخیزه پانګ.    7

، په هه ادارمرسته کوي. دغ يمیلیون امریکایي ډالره ناخالصه پانګه لري، د مخابراتي او کرهڼیزو محصوالتو د صنعت په برخه ک

پانګه اچوونه په افغانستان  ادارې يد همد يپه الره واچوه چ« وادونو پروګرامیشویو ه څخه د زیانمن يله جګړ»، يکال ک 2013

سره په ګډه د  IFCله  يیوه ی يله دریو پروژو سره مرسته کوي، چ يپه افغانستان ک MIGA يپیاوړي کوي. په اوس وخت ک يک

اړوند دي  MIGAفعالیت کوي. دوه نور عملیات د  يله مخابراتي اپراټور څخه د مالتړ( په برخه ک MTNد ) يمخابراتو په برخه ک

 شاملیږي. يمحصوالتو پروژ د لبنیاتي محصوالتو او کشمیره د يپه هغو ک يچ
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 منتخب اقتصادي شاخصونه: ضمیمې جدول۱ د

  ۱۳۹۳ ۱۳۹4 ۱۳۹5 ۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹8 ۱۳۹۹ 

 د ملي عوایدو کچه
      

لومړني 

 اټکلونه
 وړاندې وینې

 1،885 1،736 1،603 1،466 1،338 1،210 1،151 1(/میلیارد افغانی) اسمي ناخالصه کورني تولید

 25.6 24.1 22.7 21.2 19.7 19.7 20.0 1(/ډالر امریکایی میلیارد ) اسمي ناخالصه کورني تولید

 718 675 650 619 590 606 633 (ډالر )امریکایی سړي سر عاید

 35.7 35.7 34.9 34.2 33.4 32.5 31.6 (کسه)میلیون  وګړي

        (د سلنې له مخې وده) حقیقي اقتصاد

 3.6 3.1 3.4 2.6 2.2 1.1 1.3 1/ د حقیقي ناخالصه کورني تولید وده

 2.5 2.0 2.5 1.5 6.0 5.7− 0.1− کرهڼه        

 3.5 2.5 3.0 2.0 0.8− 4.2 2.4 صنعت        

 4.1 3.7 3.8 3.3 1.9 1.6 2.2 خدمات        

        (سلنه) د ناخالصه کورني تولید جوړښت

 21.0 20.5 20.4 20.7 21.6 21.7 23.5 کرهڼه 

 21.5 19.9 20.1 20.3 21.1 23.3 22.3 صنعت  

 57.5 53.6 53.5 53.4 52.2 55.0 54.2 خدمات  

        (میاشتنۍ سلنې بدلون 12د ) %،  بیې

 5.0 5.0 5.0 6.0 4.4 1.5− 4.6 (منځنی دوره) د مصرفي توکو د بیو پړسوب

 .. .. .. .. 4.0 1.3− 2.4 له تیلو او غله جاتو پرته، زماني اوسط() اصلي پړسوب

 .. .. .. .. 4.6 0.2 1.4 (د دورې پای) د مصرفي توکو د بیو پړسوب

         (مګر که چیرته په بل ډول سره بیان شوي وي،  % د ناخالصه کورني تولید) بهرنی سکتور

 1،269 1،059 888 769 720 667 783 2( / میلیون امریکایي ډالر) د توکو صادرات

 9،497 9،044 8،222 7،648 7،284 7،867 8،711 3( / میلیون امریکایي ډالر) د توکو واردات

 32.1- 33.1- 32.3- 32.5- 33.3- 36.6- 39.6- اګریز بېالنسسود

 28.3 29.9 31.4 34.4 39.0 38.2 38.0 خالص جاري انتقاالت

 2.7- 1.0- 1.0 3.4 4.4 5.4 8.0 جاري حساب بېالنسد 

 7،800 7،700 7،600 7،500 7،255 6،682 7،158 (امریکایي ډالر)میلیون  د ناخالصه پیسو زیرمې

 9.9 10.2 11.1 11.8 12.0 10.2 9.9 په میاشت کې واردات() پیسو زیرمېصه ناخالد  

 5.6 5.9 6.1 6.4 6.4 6.3 6.5 4/ بهرنی پور

 .. .. .. .. 67.9 61.4 57.4 (منځنی دوره، ي ډالر/ امریکاینی)افغاد راکړې ورکړې بیه

 .. .. .. .. 66.8 68.1 58.1 (د دورې پای، ي ډالر/ امریکایۍ)افغان د راکړې ورکړې بیه

    98.2 92.5 98.5 103.4 5/حقیقي بیهد راکړې ورکړې  

               (%ناخالصه کورنی تولید)  پولي او مالي شاخصونه

 35.0 34.3 34.0 34.4 34.7 34.9 35.1 (M2) پراخې پیسې

 20.0 19.2 18.2 17.7 17.3 17.4 17.7 ټولټال امانتي پیسې )سپرده ها(

 .. .. .. .. 68.0 71.5 66.0 )%( امانتونو ونډه د ډالري

 5.5 4.5 4.3 3.8 3.4 3.9 3.8 خصوصي سکتور ته د پور ورکړه، سوداګریز بانکونه

 27.5 23.6 23.9 21.2 19.7 22.2 21.6 )%( د امانتونو په پرتله د پور نسبت

 مطابقت لري. –ې څخه د لیندۍ تر میاشتې پورې )د میالدي تقویم له مخې( یعنې از له مرغوم –یاددښتونه: کلونو د افغانستان د مالي کال له مخې 

جري شمسي کلونو لپاره خپاره شوي د ملي محاسباتو ارقام د تریاکو د زیات شوي ارزښت په لري کولو سره ده. د ملي محاسباتو ارقام چې د احصائیې د مرکزي ادارې له خوا د ه/ ۱

 شوي دي.دي، د میالدي کلونو لپاره اټکل 

 د غیررسمي سوداګرۍ یا اټکلیز قاچاق په ګډون/۳په هېواد کې د نه مېشت کسانو باندې د توکو د پلور نه پرته. /.  2

   د پور معافیت هم پکې شامل ده که څه هم تحقق یې نه وي موندلی؛ د روسیې د فدراسیون له پورونو پرته./ 4

سترو سوداګریزو شریکانو د اسعارو د موزون کڅوړې له مخې محاسبه شوي دي:  ۹ده. چې د افغانستان د  ارزښت د کمښت په مانا دلو د بیې دپه شاخص کې کمښت د حقیقي مبا/ 5

کال دویمه  2۰۱۵ده. اساس ربع: د پاکستان، ایران، هند، د یورو حوزه، روسیه، عرب متحده امارات، ترکیه او چین. د امریکایي ډالرو وزن د پاتې ټولو سوداګریزو ونډو وزن 

 ربع.

 و وړاندې وینېسرچینه: د مرکزي احصائیې اداره، مرکزي بانک، د نړیوال پرمختګ شاخصونه، د پیسو د نړیوال صندوق اټکلونه او د نړیوال بانک د کارکوونک
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 کنانړیوال ب کال د غبرګولي میاشت ۱۳۹۶د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیمې جدول: منتخب مالي شاخصونه 2 د

  ۱۳۹۳ ۱۳۹4 ۱۳۹5 ۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹8 ۱۳۹۹ 

 په بل ډول سره بیان شوي وي. ي، مګر دا چيد میلیارد افغانۍ له مخ
لومړني 
 اټکلونه

 يوړاند وین

 225.9 199.6 176.3 157.7 141.2 122.4 100.1 کورني عواید

 99.6 84.3 77.7 73.9 69.5 59.5 51.8 مالیاتي عواید

 52.1 46.5 41.5 37.9 31.3 30.4 26.0 ګمرکي عواید

 74.2 68.8 57.1 45.9 40.4 32.4 22.3 غیرمالیاتي عواید

 329.4 300.3 277.3 246.7 209.2 181.1 180.7 يمالي بالعوضه مرست

 216.5 197.9 181.1 160.9 148.5 123.7 119.1 ياختیاري مرست

 112.9 102.4 96.2 85.8 60.1 57.4 61.6 يغیراختیاري مرست

 565.6 506.8 455.8 398.5 341.9 318.8 301.0 لګښټټولټال 

 396.2 354.1 316.4 279.7 248.0 235.9 228.3 نهعادي لګښتو

 235.3 208.3 184.3 164.2 145.5 143.6 137.4 منیتيا

 160.9 145.8 132.1 115.5 102.5 92.3 91.0 ملکي

 86.6 79.8 73.7 66.0 58.6 54.5 52.7 مزداو  تنخواوې

 30.1 27.8 24.0 20.5 18.6 17.3 16.3 عملیات او ساتنه او پالنه

 7.5 5.2 4.8 2.9 2.3 2.3 1.9 لګښتونه ينګه ایزپا

 34.8 31.2 28.0 24.9 22.2 17.0 19.2 د ټولنیزو حقونو انتقاالت

 1.9 1.7 1.4 1.2 0.8 1.2 0.9 ورکړه )پرداختونه( يد ګټ

 47.1 43.4 40.1 33.7 29.0 18.0 9.9 اخیتاري پرمختیایي لګښتونه

 122.4 109.3 99.4 85.0 64.9 64.9 62.8 غیراختیاري پرمختیایي لګښتونه

 0.9- 0.0 1.0 5.1 12.7 7.8- 19.0- النس )عادي + اختیاري پرمختیایي(یاختیاري ب

 10.4- 6.9- 2.2- 5.9 8.5 15.3- 20.2- النسیعمومي ب

 -339.8 -307.2 -279.5 -240.8 -200.7 -196.4 -200.9 النسیپرته له مالي مرستو عمومي ب

 57.0 56.4 55.7 56.4 56.9 51.9 43.8 د عوایدو نسبتعادي لګښتونو ته 

 ياو د نړیوال بانک د کارکوونکو وړاندوین (AFMIS)وزارت  ي: د مالیيسرچین

 مطابقت لري. -(يله مخ يلیزا)د زیږدیز ک يڅخه تر لیندۍ پور يله مرغوم يیعن – يکلونه د افغانستان د مالي کلونو له مخ
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 کنانړیوال ب کال د غبرګولي میاشت ۱۳۹۶د 

 تخب مالي شاخصونهضمیمې جدول: من ۳ د

د ناخالصه کورني تولید د سلنې له مخې، مګر که چیرته په 
 بل ډول سره بیان شوی وي

۱۳۹۳ ۱۳۹4 ۱۳۹5 ۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹8 ۱۳۹۹ 

 

 د ناخالصه کورني تولید د سلنې له مخې، مګر که چیرته په بل ډول سره بیان شوی وي
لومړني 

 اټکلونه
 وړاند ویني

 12.0 11.5 11.0 10.8 10.5 10.1 8.7 کورني عواید

 5.3 4.9 4.8 5.0 5.2 4.9 4.5 مالیاتي عواید

 2.8 2.7 2.6 2.6 2.3 2.5 2.3 ګمرکي عواید

 3.9 4.0 3.6 3.1 3.0 2.7 1.9 غیرمالیاتي عواید

 17.5 17.3 17.3 16.8 15.6 15.0 15.7 بالعوضه مالي مرستې

 11.5 11.4 11.3 11.0 11.1 10.2 10.3 اختیاري مرستې

 6.0 5.9 6.0 5.9 4.5 4.7 5.4 غیراختیاري مرستې

 30.1 29.2 28.4 27.2 25.6 26.4 26.2 ټولټال لګښتونه

 21.1 20.4 19.7 19.1 18.5 19.5 19.8 عادي لګښتونه

 12.5 12.0 11.5 11.2 10.9 11.9 11.9 منیتيا

 8.6 8.4 8.2 7.9 7.7 7.6 7.9 ملکي

 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.5 4.6 مزدتنخواوې او 

 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 عملیات او ساتنه او پالنه

 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 پانګه ایز لګښتونه

 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.4 1.7 د ټولنیزو حقونو انتقاالت

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 د سود یا ګټې ورکړې

 2.5 2.5 2.5 2.3 2.2 1.5 0.9 اختیاري پرمختیایي لګښتونه

 6.5 6.3 6.2 5.8 4.8 5.4 5.5 غیراختیاري پرمختیایي لګښتونه

 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 0.6- 1.7- اختیاري بېالنس )عادي + اختیاري پرمختیایي(

 0.5- 0.4- 0.1- 0.4 0.6 1.3- 1.8- عمومي بېالنس

 18.1- 17.7- 17.4- 16.4- 15.0- 16.2- 17.5- له مالي مرستو پرته عمومي بېالنس

 57.0 55.7 54.6 52.3 51.9 43.8 55.3 عادي لګښتونو ته د عوایدو نسبت
 

 او د نړیوال بانک د کارکوونکو وړاندې وینې( AFMIS) سرچینې: د مالیې وزارت 

 مطابقت لري. -(يله مخ ي)د زیږدیز کلیز يڅخه تر لیندۍ پور يله مرغوم يیعن – يکلونه د افغانستان د مالي کلونو له مخ
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 کنانړیوال ب کال د غبرګولي میاشت ۱۳۹۶د 

 جدول: مالي منتخب شاخصونه يضمیم 4د 
 ۱۳۹۳ ۱۳۹4 ۱۳۹5 ۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹8 ۱۳۹۹ 

 په بل ډول سره بیان شوي وي ي، مګر دا چيد فیصدي له مخ ناخالصه کورني تولیدد 
لومړني 

 اټکلونه
 يوین يوړاند

 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 2.0 1.7 کورني عواید

 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 مالیاتي عواید

 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 ګمرکي عواید

 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 غیرمالیاتي عواید

 4.5 4.2 3.9 3.6 3.1 2.9 3.1 يمالي بالعوضه مرست

 2.9 2.7 2.6 2.3 2.2 2.0 2.1 ياختیاري مرست

 1.5 1.4 1.4 1.2 0.9 0.9 1.1 يغیراختیاري مرست

 7.7 7.0 6.5 5.8 5.0 5.2 5.2 ټولټال مخارج

 5.4 4.9 4.5 4.0 3.7 3.8 4.0 عادي لګښتونه

 3.2 2.9 2.6 2.4 2.1 2.3 2.4 منیتيا

 2.2 2.0 1.9 1.7 1.5 1.5 1.6 ملکي

 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 مزد اوتنخواوې 

 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 عملیات او ساتنه او پالنه

 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 لګښتونه يپانګه ایز

 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 د ټولنیزو حقونو انتقاالت

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ورکړه )پرداختونه( يد ګټ

 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 اخیتاري پرمختیایي لګښتونه

 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0 1.1 1.1 غیراختیاري پرمختیایي لګښتونه

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1- 0.3- النس )عادي + اختیاري پرمختیایي(یباختیاري 

 0.1- 0.1- 0.0 0.1 0.1 0.2- 0.4- النسیعمومي ب

 4.6- 4.3- 4.0- 3.5- 3.0- 3.2- 3.5- النسیپرته له مالي مرستو عمومي ب

 57.0 55.7 54.6 52.3 51.9 43.8 55.3 عادي لګښتونو ته د عوایدو نسبت

 ياو د نړیوال بانک د کارکوونکو وړاندوین (AFMIS)وزارت  يالی: د ميسرچین

 مطابقت لري. -(يله مخ ي)د زیږدیز کلیز يڅخه تر لیندۍ پور يله مرغوم يیعن – يکلونه د افغانستان د مالي کلونو له مخ



 

 
37  

 

 

 
 ه

 


