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ایجـاد باورمنـدی در ضمیـر و اذهـان عامـه برمی گـردد 
بـه حصـول اطمینـان از شـفافیت در اسـتفاده از دارایی 
اداره غیـر جانـب دار،  عامـه کـه الزمـه آن موجودیـت 
غیرسیاسـی، کارا و مؤثـر کـه توانایـی بازتـاب وضعیـت 
مالـی کشـور را ؛چـون آینـه داشـته باشـد. ایـن نهـاد 
اداره عالـی تفتیـش اسـت کـه به حیـث عالی تریـن نهاد 
مسـتقل بازرسـی کننـده امور مالی و حسـابی در سـطح 
کشـور، طبـق مـاده )۹۸( قانون اساسـی، فقـره )۲( ماده 
)۱۱( و فقـره )۱( مـاده )۱۲( قانـون اداره عالـی تفتیش 
امـور مالـی مصـارف عامـه،  اداره  قانـون  و مـاده )۵۹( 
مکلـف بـه بازرسـی حسـاب قطعیه کـه از جانـب وزارت 
مالیـه ترتیب و نهایی شـده باشـد، بوده و گـزارش نتایج 
بازرسـی را بـه مقـام عالـی ریاسـت جمهوری و شـورای 
ملـی ارایـه مـی دارد. یکـی از مـوارد قابل توجـه جوامـع 
بشـری بـه خاطـر شـفافیت در اسـتفاده از بودجـه ملـی 
عبـارت از ایجـاد سیسـتم های کنترولـی، وضـع قوانیـن، 

... می باشـد. و  مقـررات، طرزالعمل هـا 
 از آنجایـی کـه پـول و یـا دارایـی عامـه متعلق بـه ملت 
بـوده و ملـت نیـاز دارد؛ تـا بدانـد کـه بودجـه عمومـی 
روی کـدام اهـداف و مقاصـد بـه مصرف می رسـد و باید 
تمـام فعالیت هـا و اهـداف در راسـتای بهبـود وضعیـت 
بهتـر زندگـی، امنیتی، زیرسـاخت ها، رشـد بهتـر اقتصاد 
ملـی و فراهـم نمـودن تسـهیالت زندگـی بـه مصـرف 
برسـد. مـردم حق دارنـد بداننـد کـه آیـا بودجـه مطابـق 
منافـع ملـی مصـرف گردیـده و یـا خیر؟ پس بـه همین 
دلیـل افغانسـتان ازجمله کشـورهای بشـمار مـی رود که 
صالحیـت تصویـب و نظـارت از بودجـه را بـه پارلمـان 

است. سـپرده 

قطعیـه دولـت نیـز یکـی از ابزارهای مهـم و کلیدی جهت اخـذ تصمیم 
بـزرگ بـرای فعالیت هـای مالـی در سـطح کشـور می باشـد، هـم بـرای 
حکومـت کـه اجراکننـده بودجـه و هم بـرای پارلمان کـه تصویب کننده 
از  روشـن  تصویـر  یـک  می توانـد  قطعیـه  اسـت.  آن  نظارت کننـده  و 
مالـی  دوره  طـی  را  کشـور  مالـی  وضعیـت  بودجـه  تحقـق  چگونگـی 

معمـوالً یـک سـال ارائـه نماید.
بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت موظـف  تفتیـش جهـت  عالـی  اداره 
گردیـده اسـت؛ تـا از چگونگـی تحقـق مصـارف و هـم چنـان تحقـق 
نتایـج  گـزارش  و  حاصـل  اطمینـان  معیارهـا  بـا  مطابقـت  در  عوایـد 
بازرسـی را بـه مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری و شـورای ملـی ارائـه 
نمایـد؛ چنانچـه اداره عالـی تفتیش بازرسـی حسـاب قطعیه را از سـال 
۱۳۸۲ بـه این طرف توسـط کمیسـیونی متشـکل از یک تعداد رؤسـای 
سـکتوری و مفتشـین به ریاسـت معاون مسـلکی این اداره آغاز نموده 
کـه در بازرسـی حسـاب قطعیـه بـه دسـتاوردهای خوبـی دسـت یافته 
مسـتقل  اداره  یـک  حیـث  بـه  را  خویـش  جایـگاه  اسـت  توانسـته  و 
از حسـاب  نظـارت  و  بازرسـی  ترتیـب،  در  نمایـد،  تثبیـت  حسـابگیر 
قطعیـه دولـت، چهـار نهـاد بـه ترتیـب؛ چـون: واحد هـای بودجـوی 
به عنـوان ترتیـب کننـده قطعیـه، وزارت مالیـه به مثابـه توحیـد کننده، 
اداره عالـی تفتیـش بـه حیـث بازرسـی کننـده و کمیسـیون حسـابات 
عامـه مجلـس نماینـدگان به عنـوان نظارت کننـده از عملکـرد حکومت 
شـامل اند. مراجـع نامبـرده هریک در راسـتای ادای مسـئولیت خویش 
تـالش می ورزنـد؛ تـا بـه پیشـرفت ها و دسـتاوردها به سـوی شـفافیت 
مالـی در ادارات کشـور گام بردارنـد و در جهـت شناسـایی و چالش هـا 

بـه ایجـاد راهکارهـا، اقـدام نمایند.
هـدف اصلـی اداره عالی تفتیش از بازرسـی حسـاب قطعیه دولـت نه تنها 
بیـرون رفـت از مشـکالت و چالش هـای موجـود در نهادهـا و واحدهـای 
بودجـوی در راسـتای تحقـق بودجـه بـوده بلکـه اظهارنظر باالی حسـاب 

قطعیـه نیز می باشـد.

یادداشت اداره

شفافيت در حساب قطعيه
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 اداره عالی تفتیش گزارش بازرسی حساب قطعیه سال 1395 را طی
نشست خبری در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت ارائه کرد

ایشـان فرمودنـد : اداره عالـی تفتیـش عالی تریـن نهـاد بازرسـی کننـده 
امـور مالـی و حسـابی در سـطح کشـور، بازرسـی های خـود را مطابـق بـه 
قانـون ایـن اداره و معیـارات سـازمان بین المللـی تفتیـش انجـام داده و 
نتایـج بازرسـی های خـود را بـه مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری و شـورای 

ملـی ارائـه می کنـد.
در این کنفرانس مطبوعاتی، سـید محمدمهدی حسـینی رئیس کمیسـیون 
بازرسـی حسـاب قطعیـه، سـید امیـن امیـن، حنـان معـروف و فرحنـاز 
حیدری اعضای کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیه دولت،  روسـا و آمرین 
اداره عالـی تفتیـش نیـز حضور داشـتند. نخسـت رئیـس اداره عالی تفتیش 
در مورد شـناخت درسـت  حسـاب قطعیه دولت برای خبرنـگاران معلومات 
داده افـزود: شـورای ملـی به عنـوان نمایندگان مـردم نیاز دارد؛ تـا یک نهاد 

مسـتقل، چندوچـون وضعیـت مالـی کشـور را بی طرفانـه برایشـان گزارش 
داده؛ تـا در روشـنی آن بودجـه سـال مالـی آینـده را بـه تصویب برسـانند. 
در ایـن راسـتا گـزارش قطعیـه که توسـط اداره عالـی تفتیش بازرسـی و به 
کمیسـیون حسـابات عامـه شـورای ملـی تقدیـم می گـردد را آیینـه تمـام 
نمـای وضعیت مالی کشـور  در بخـش بودجه عادی، توسـعه وی و همچنان 
در بخـش عوایـد خوانـده؛ اضافـه نمـوده: گـزارش بازرسـی حسـاب قطعیه 
سـند بـا ارزشـی اسـت کـه بودجـه سـال آینـده را در برابـر پیش بینی های 

آفاقـی بیمـه می کند.
دوکتـور شـریفی سـایکل ترتیـب و بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت را بـه 
چهـار مرحلـه اساسـی خالصـه نمـوده؛ گفـت: کـه کاسـتی و نواقـص در 
هـر مرحلـه آن باعـث کاسـتی در موثریـت گـزارش قطعیـه می گـردد. در 

دوکتورمحمدشریفشریفیرئیسادارهعالیتفتیشروزیکشنبهاولماهاسدسال1396طیکنفرانسمطبوعاتیدر
مرکزاطالعاتورسانههایحکومتبهخبرنگارانپیرامونچگونگیترتیبوبازرسیقطعیهدولتمعلوماتارائهکرد

گزارش ها
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ایـن سـایکل واحدهـای بودجـوی بـه حیـث ترتیـب کننـده اصلـی قطعیه، 
وزارت مالیـه بـه حیـث توحیـد کننـده قطعیـه واحد هـای بودجـوی، اداره 
عالـی تفتیـش به عنـوان بازرسـی کننـده قطعیه توحید شـده و کمیسـیون 
حسـابات عامـه ولسـی جرگـه به عنـوان نظارت کننـده تطبیـق یافته هـا و 

سفارشـات اصالحـی تفتیـش هرکـدام به نوبـه خـود عمـل می نماینـد.
رئیـس اداره عالـی تفتیـش در ادامـه گفـت: سـال روان گـزارش قطعیـه 
تفاوت هـای خـود را بـا سـال های قبـل دارد؛ نخسـت اینکـه اداره عالـی 
تفتیـش در ترتیـب قطعیـه بـا معیارهـای  جهانی عمـل نمـوده ؛ دوم: اصل 

پاسـخ گویی را در قبـال امـور مالـی و حسـابی رعایـت نمـوده اسـت.
ایشـان افزودنـد: مدیریـت کالن مالـی مبلـغ 444.6 میلیـارد افغانـی در 
بخـش بودجـه عادی و انکشـافی بـا همه چالش هـای که فرا راه این کشـور 
وجـود دارد کار سـاده نبـوده،  تـالش هـا و موفقیت هـای وزارت مالیـه در 
زمینـه قابل تقدیـر اسـت؛ امـا برویت گـزارش بازرسـی قطعیه کاسـتی های 
زیـادی در مدیریـت مالـی کشـور وجـود دارد کـه توضیح مختصـر آن را به 
کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیه محـول می نمایم؛ تا خدمـت مطبوعات 

به عنـوان پـل ارتبـاط بین مـردم و دولـت ارائـه نمایند.
در ادامـه کنفرانـس مطبوعاتی سـید محمدمهدی حسـینی معاون مسـلکی 
اداره عالـی تفتیـش و رئیـس کمیسـیون تفتیـش حسـاب قطعیـه دولـت 
بـه شـکل همه جانبـه معلومـات ارائـه نمـوده گفـت: مجمـوع بودجـه ملـی 
سـال مالـی ۱۳۹۵، حـاوی مبلـغ )444.6۰6.۷۵6.۰۰۰( افغانـی بـوده، که 
ازجملـه مبلـغ )۲۷6.۰۵۳.۸۹6.۰۰۰( افغانـی آن بودجـه عـادی و مبلـغ 
)۱6۸.۵۵۲.۸6۱.۰۰۰( افغانـی آن بودجـه انکشـافی را، احتـوا می نمایـد.

ایشـان گفتنـد: ازجملـه مبلـغ )۲۷6.۰۵۳.۸۹6.۰۰۰( افغانـی بودجه عادی 
سـال مالـی ۱۳۹۵، مبلـغ )۲4۱.۱۸4.6۵۹.۷۵۰( افغانـی بودجـه اصلـی و 
مبلـغ )۳4.۸6۹.۲۳6.۲۵۰( افغانـی بودجـه احتیاطـی را تشـکیل میـد هد.

مبلـغ  گفـت:  انکشـافی  بودجـه  بـه  ارتبـاط  در  حسـینی  آقـای 
)۱6۸.۵۵۲.۸6۱.۰۰۰( افغانـی بودجـه انکشـافی بـوده کـه از جملـه مبلـغ 
)۱66.4۳۰.۲6۰.۳6۰( افغانـی بودجـه اصلـی و مبلـغ )۲.۱۲۲.6۰۰.۲۰۰( 

می باشـد. احتیاطـی  بودجـه  افغانـی 
 رئیـس کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت افـزود: تمویـل بودجه 
عـادی سـال مالـی ۱۳۹۵ از منابـع داخلـی مبلـغ )۱۲۵.۲۵۸.۸۸۷.۰۰۰( 
افغانی )4۵( درصد و از مساعدت های خارجی مبلغ )۱۵۰.۷۹۵.۰۰۹.۰۰۰( 
افغانـی )۵۵( درصـد در نظر گرفته شـده اسـت و هـم چنان در مـورد منابع 
تمویلـی بودجه انکشـافی اضافـه نمودندکه تمویل بودجه انکشـافی از منابع 
داخلـی مبلـغ )۸.۲۱4.۵۳4.۰۰۰( افغانـی یا )4.۸۷( درصد، مسـاعدت های 
خارجـی مبلـغ )۱46.4۳۸.۱۸۷.۰۰۰( افغانـی یـا )۸۷( درصـد و قـروض 
مبلـغ )۳.۸۷۹.4۷۸.۰۰۰( افغانـی یـا )۲.۳( درصـد، وانمـود گردیـده کـه 
مبلـغ )۱۰.۰۲۰.66۲.۰۰۰( افغانـی یـا )6( درصـد کسـر را نشـان می دهد.

وی در ادامـه اشـاره نمودنـد: نظـر بـه سـند بودجه ملـی، مجموع تشـکیل 
سـال مالـی ۱۳۹۵ ادارات بـه )۸4۹.۷6۳( بسـت می رسـد کـه به تناسـب 
تشـکیل سـال مالـی ۱۳۹4 تعداد )۲6۰۲( بسـت کاهش را نشـان می دهد. 
و هـم چنـان قـرار مالحظـه سـند ضمیمـه بودجـه انکشـافی سـال مالـی 
تزئیـد  انکشـافی  بودجـه  در  افغانـی   )۳.۸۱4.۳۲6.4۵4( مبلـغ   ،۱۳۹۵
به عمل آمـده کـه بـا ازدیـاد آن مجموع بودجه انکشـافی منـدرج در ضمیمه 

مبلـغ )۱۷۲.۳6۷.۱۸۷.۰۸۳( افغانـی را احتـوا می نمایـد.
مبلـغ   ۱۳۹۵ مالـی  سـال  وسـط  بررسـی  در  ترتیـب  همیـن  بـه 
مبلـغ  و  تزئیـد  عـادی  بودجـه  در  افغانـی   )۱۷.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰(
گردیـده  تنقیـص  انکشـافی  بودجـه  از  افغانـی   )۱۰.۱۰6.۹6۹.4۷۰(
وسـط  بررسـی  شـده  تجدیـد  عـادی  بودجـه  آن  نظرداشـت  در  بـا  کـه 
مبلـغ  انکشـافی  بودجـه  و  افغانـی   )۲۹۳.۲۸۸.۸۹۵.۸۷۰( مبلـغ  سـال 

می گـردد. افغانـی   )۱6۲.۲6۰.۲۱۷.6۱۷(
آقـای حسـینی در مـورد چگونگـی تحقـق بودجـه ملی سـال مالـی ۱۳۹۵ 
افزودنـد: قـرار مالحظـه حسـاب قطعیـه بودجـه عـادی، مجمـوع بودجـه 
 )۲۸۹.۱6۵.۰۱۷.۸۹6( مبلـغ  حـاوی  سـال  ظـرف  تعدیـالت  از  بعـد 
افغانـی کـه ازجملـه مبلـغ )۲۵۹.۸۹۱.4۰۷.6۷۱( افغانـی مصـرف و مبلـغ 
)۲۹.۲۷۳.6۰۹.۳۵۸( باقیمانـده اسـت؛ کـه ایـن ارقـام حـدود )۹۰( درصد 

تحقـق بودجـه عـادی را نشـان می دهـد.
آقـای حسـینی در کنفرانـس مطبوعاتی پیرامـون یافته های تفتیش اشـاره 
نمـوده و  مشـاهداتی را کـه در اثـر تـالش بازرسـی مفتشـین تحقـق  یافته 

ارایـه کردند:
• تعدیـالت در داخـل کودهـای احتیاطـی کـه تغییـرات قابل مالحظه را در 

سـقف منظور شـده کودهـای متذکره رونما سـاخته اسـت.
• تعدیـل و اسـتفاده از وجـوه احتیاطـی و متفرقـه در مـوارد غیـر از اهداف 

تعیین شـده درسـند بودجه.
• اجـرای وجـوه از کـود احتیاطـی برای توازن اسـعار به بودجـه وزارت امور 

خارجـه، بـدون تجویز ریاسـت عمومی بودجه.
• عـدم تصفیـه مبلـغ )۷۳۷.۹۹۱.۳۸۵( افغانـی باقیـات سـال های ۱۳۸۱-

۱۳۹۲، مبلـغ )۲۰4.۰۲6.۲۰۳( افغانـی باقیـات سـال مالـی ۱۳۹۳ مبلـغ 
)۱6۹.6۳۱.۵۸۹( افغانی باقیات سال مالی ۱۳۹4 و مبلغ )۹4۲.۰۷4.۵۰۹( 

افغانی پیشـکی های سـال مالـی ۱۳۹۵.
• پرداخـت وجـوه سردسـتی بیشـتر از حـد تعیین شـده در تعلیمـات نامـه 

محاسـبه نقـدی وعـدم تصفیـه مکمل آن.
• تزئیـد تشـکیالتی در برخـی از واحدهـای بودجوی بعـد از تصویب بودجه 

ملـی، خـالف مـاده )۱4( اصول نامه اجـرای بودجه.
• نبـود شـفافیت در انتقـال وجـوه بـه بانک مرکـزی تحت عنـوان »جبران 

کاهش سـرمایه بانـک مرکزی«.
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• مبلـغ )۱.۸۹۷.۳۳۵.6۰۰( افغانـی اضافـه انتقـال به حسـاب نـوی کابـل 
بانـک نظـر بـه اصل منظـوری.

• عـدم ارائـه اسـناد مصرفـی در مقابل وجوه انتقال شـده بابـت افتتاح خط 
الجورد. آهن 

• انتقـال وجـوه از کـود )۹۵( برنامـه رتـب و معاشـات بـه بودجـه دفتـر 
شـورای امنیـت ملـی خـالف حکـم مقـام ریاسـت جمهـوری.

• پرداخت وجوه به حسـاب شـرکت برشـنا شـار والی کابل بابت مقروضیت 
ادارات، امـا اینکـه وجـوه متذکـره بابت مقروضیـت کـدام ادارات پرداخت و 
سـهم هریـک از ادارات در وجـوه متذکـره چـه مبلـغ را احتـوا می نمایـد، 

نمی باشـد. واضح 
• پرداخـت وجـوه اپراتیفـی بـه برخـی از واحدهـای بودجـوی خـالف ماده 

دهـم اصـول نامـه اجـرای بودجه.
• ثبـت یک قسـمت ازپیشـکی های ریاسـت عمومـی امنیت ملـی و وزارت 

دفـاع ملـی در حسـاب قطعیه و سیسـتم افمس به شـکل تأدیـه بعدی.
• عـدم مطابقـت ارقـام مربـوط بـه پیشـکی های محسـوب نا شـده مندرج 

در حسـاب قطعیـه با سیسـتم افمس.
• عـدم تصفیـه به موقـع لیتـرآف کریـدت هـای افتتاح شـده سـال های قبل 

کـه میعـاد زمانـی اعتبـار آن قباًل ختـم گردیده.
• مبالـغ هنگفـت باقیمانـده در بودجـه عـادی وزارت هـای امـور داخلـه و 

ملی. دفـاع 
• مجمـوع پروژه هـای انکشـافی سـال مالی ۱۳۹۵ در سـند بودجـه )664( 
پـروژه بـوده، کـه ازجمله )۱( پـروژه جدیـد و متباقی )66۳( پـروژه انتقالی 

می باشـد.
• تعـداد پروژه هـای قابـل تطبیـق در حسـاب قطعیه )6۷4( پـروژه را احتوا 
می نمایـد کـه ازجملـه مصـرف )۱۵۸( یـا )۲۳.4( درصـد صفـر می باشـد و 

همچنـان در )6( پـروژه بـا وصـف مطالبه و صـدور تخصیص کـدام فعالیت 
انجام نشـده و مصـرف آن صفـر می باشـد.

• بـه تعـداد )۱۲( پـروژه کـه در جریـان سـال شـامل بودجه گردیـده، نیز 
مصـرف آن صفـر گزارش داده شـده اسـت.

• عـالوه از پروژه هـای صفـری، مصـرف تعـداد )۱۹۲( پروژه دیگـر پائین تر 
از )۵۰( درصد می باشـد.

• تعـداد )۱۰( پـروژه طی )۷( سـال اخیر )۱۳۸۹-۱۳۹۵( بـا مصرف کمتر 
از پنجاه درصد ادامه داشـته اسـت.

• تعدیـالت داخلـی و خارجـی در مغایـرت بـا مـاده )4۷( قانـون اداره امور 
مالـی و مصـارف عامـه و تعلیمـات نامه محاسـبه نقدی.

• انتقـال وجـوه باقیمانده سـال مالی ۱۳۹۵ پالیسـی تـدارکات وزارت مالیه 
بـه کـود )۱۳۰۱۷۰( اداره امـور، خالف حکـم مقام عالی ریاسـت جمهوری.

• )4( مـورد تعدیـل و اسـتفاده از وجـوه احتیاطـی و متفرقه در مـوارد غیر 
از هـدف تعیین شـده در سـند بودجه.

• عـدم تصفیـه مبلغ )4.44۱.۲4۱.۵۱۲( افغانی باقیات سـال های )۱۳۸۱-
۱۳۹۲(، مبلـغ )۲۸۹.۲۰۸.۷۸۸( افغانـی باقیـات سـال مالـی ۱۳۹۳، مبلغ 
)۱.۳۷۰.۵۱۵.۹۰۵( باقیات سـال مالـی ۱۳۹4 و مبلغ )۵.۲۱۰.۱۳6.4۰۳( 

افغانـی پیشـکی های سـال مالی ۱۳۹۵.
• عـدم تصفیـه )4۱( مـورد لیترآف کریدت افتتاح شـده سـال های گذشـته 

کـه میعـاد زمانـی اعتبار آن قبـاًل ختم گردیده اسـت.
• افتتـاح )۱۳( مـورد لیتـراف کریدت در اخیر سـال مالـی ۱۳۹۵ از بودجه 
انکشـافی کـه تاکنـون هیـچ نـوع پرداخـت بـه هـدف تعیین شـده صـورت 
نگرفتـه و وجـوه لیتـرآف کریدت هـا در حسـابات مربوطه باقیمانده اسـت.

• اجـرای تخصیـص مصارف سـفر )۲۷( تـن از اعضای محترم ولسـی جرگه 
به کشـور ترکیـه از پروژه تمدیـد لین برق.
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• عـدم رعایـت رهنمـود تطبیق NTA در اسـتخدام کارکنان قـراردادی در 
وزارت محتـرم مالیه.

• عـدم تکمیـل )۵( مـورد بنـچ مارک های سـال مالـی ۱۳۹۵ کـه از اثر آن 
مبلـغ )۱۲4.۲( میلیـون دالروجوه تشـویقی به دسـت نیامده اسـت.

• پرداخـت جریمـه تأخیـر مالیات کمپنـی SNC-Lavalin کشـورکاناد، 
از بودجـه دولت.

رئیـس کمیسـیون تفتیش حسـاب قطعیه در ارتباط تحقـق و تحصیل عواید 
در سـال ۱۳۹۵ بـرای خبرنـگاران گفتند: مجموع عواید پالن شــده از منابع 
داخلی مندرج در قطعیه مبلــغ )۱۳۱( میلیارد افغانی بوده، که ازجمله مبلغ 
)۱۵۵.۹46.۲۹4.۵۲6( افغانـی تحقق یافتـه و مبلـغ )۱۵۳.4۹6.۰۰4.۵۸6( 
افغانـی تحصیـل گردیده اسـت. به اسـاس قطعیـه عواید وجوه تحصیل شـده 
بـه مقایسـه هـدف تعیین شـده مبلـغ )۲۲.4۹6.۰۰4.۵۸6( افغانـی یـا )۱۷( 
درصـد افزایـش را نشـان می دهد. و هـم چنان عواید پیش بینی شـده از منابع 
خارجـی برویـت سـند بودجـه ابتـدای سـال مبلـغ )۱۵۰.۷۹۵.۰۰۹.۰۰۰( 
افغانـی ثبـت قطعیـه گردیـده، ایـن در حالـی اسـت کـه در بررسـی وسـط 
سـال مبلـغ )۷.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰( افغانـی تعهد اتحادیه اروپـا و همچنان مبلغ 
)۱۰.۰۱۱.۰۷4.۹۹۳( افغانـی مسـاعدت عـده ای از منابع خارجـی در جریان 
سـال مالـی ۱۳۹۵ به عنـوان ضمیمـه بودجـه، نیـز بـه بودجـه ملـی تزئیـد 
گردیـده کـه بـا ایـزاد آن مجمـوع عوایـد پـالن شـده از منابع خارجـی مبلغ 

)۱6۷.۸4۱.۰۸۳.۹4۳( افغانـی را احتـوا می نمایـد.
 ایشـان در ادامـه اضافـه نمودنـد: وجـوه تحصیـل شـده از منابـع خارجـی 
اسـاس  بـه  امـا  گردیـده  وانمـود  افغانـی   )۱4۳.۱۰۰.۹۱4.۹۷۵( مبلـغ 
معلومـات ریاسـت عمومـی خزایـن وزارت مالیـه، ازجملـه وجـوه متذکـره 
مبلـغ )۱۲۳.۷۸۸.۵۱4.۵4۷( افغانـی آن بـرای تمویـل بودجـه عـادی بوده 
و مبلـغ )۱۹.۳۱۲.4۰۰.4۲۷( افغانـی آن از طریـق صندوق امانی بازسـازی 
افغانسـتان جهـت تمویـل بودجه انکشـافی درسـال مالی ۱۳۹۵ به حسـاب 

دالـری واردات دولـت شـامل گردیـده، کـه بـا درنظـر داشـت آن تحصیـل 
عوایـد از منابـع خارجـی بـرای بودجـه عـادی مبلـغ )44.۰۵۲.۵6۹.۳۹6( 

افغانـی یـا )۲6.۲4( درصـد کسـر را نشـان می دهـد.
آقـای حسـینی بـا اشـاره بـه قـروض گفتنـد: قـروض دریافتـی سـال های 
قبـل از سـال ۱۳۸۱ جمعـاً مبلـغ )۱۱4۷۲.۸6( میلیـون دالـر امریکایـی، 
مبلـغ )۵6.۹( میلیـون پونـد و )۵( میلیـون کرونر دنمارکـی وانمود گردیده 
کـه ازجملـه مبلـغ )۱۰.۵6۵.۹۵( میلیـون دالـر، )۵6.۹( میلیـون پونـد و 
مبلـغ )۵( میلیـون کـرون دنمارکـی تصفیـه و یـا معافیـت حاصـل نموده و 
مبلـغ )۹۰6.۹۱( میلیـون دالرامریکایـی، بـدون تصفیـه باقیمانـده اسـت. و 
هـم چنـان طـی سـال مالـی ۱۳۹۵ از مـدرک قـروض دریافتـی سـال های 
قبـل مبلغ )۹4۱.4۲۸.۱6۱( افغانی قسـط قرضه و مبلـغ )6۷۳.۵6۸.۷۵۰( 

افغانـی به عنـوان تکتانـه پرداخـت گردیده اسـت.
رئیـس کمیسـیون تفتیـش حسـاب قطعیـه افزودنـد: بـه اسـاس معلومات 
بانـک مرکـزی، طـی سـال مالـی ۱۳۹۵ جمعـاً مبلـغ )۱.44۸.۳۷۰.۵۵۵( 
دالـر امریکایـی بـه شـمول بیالنـس افتتاحیـه شـامل حسـاب )6۰۰۱۰۲( 
گـــردیده، ایـن در حالـی اسـت که به اسـاس آویـز شـماره )4۸۱۳( مورخ 
۱۳۹۵/۳/۲6 مبلغ )۳۰.۸4۷.۳4۷( دالر از حسـاب دالری اداره تصفیه کابل 
بانـک و آویـز شـماره )۲۱۹۷۱( مـورخ ۱۳۹4/۱۰/6 مبلـغ )۷.۰۰۰.۰۰۰( 
دالـر از حسـاب اختیـاری بودجـه انکشـافی به حسـاب )6۰۰۱۰۲( انتقـال 

گردیـده ولـی در حسـاب متذکـره منعکـس نگردیده اسـت.
گفتنـی اسـت در پایـان این نشسـت خبـری، خبرنـگاران در مورد حسـاب 
توسـط  بودجـه  مصـرف  چگونگـی  و  دولـت   ۱۳۹۵ مالـی  سـال  قطعیـه 
واحدهـای بودجـوی بـه طرح سـواالتی پرداختند که از سـوی رئیـس اداره 
عالـی تفتیـش، معـاون مسـلکی اداره و رئیس کمیسـیون بازرسـی حسـاب 
قطعیـه و سـید امیـن امیـن عضـو کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطیعـه به 

پرسـش هـای خبرنـگاران پاسـخ هـای همـه جانبـه ارایه داشـتند. 

دوکتورشـریفیسـایکلترتیبوبازرسـیحسـابقطعیـهدولـترابهچهار
مرحلـهاساسـیخالصـهنموده؛گفـت:کـهکاسـتیهاونواقصدرهـرمرحله

آنباعـثکاسـتیدرموثریتگـزارشقطعیـهمیگردد.
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 پوهندوی دوکتور محمدشریف شریفی؛ معاون مالی و اداری
اداره عالی تفتیش را به کارمندان این اداره معرفی نمود

از  از همه  اداره عالی تفتیش نخست  دوکتور محمد شریف شریفی رئیس 
حکم رئیس جمهور به مناسبت تقرر مجیب الرحمن شیرزاد به حیث معاون 
مالی و اداری اداره عالی تفتیش ابراز قدر دانی نموده این اقدام را یک گام با 

ارزش در عرصه مسلکی سازی در اداره عالی تفتیش عنوان کردند.
دوکتور شریفی از حضور مهمانانی که در معرفی معاون مالی و ادارای اداره 
عالی تفتیش از ادارات دولتی و نهاد های خصوصی تشریف آورده اند ابراز 

تشکری نمودند.
ایشان پیرامون ارتباط و هماهنگی میان اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه 
و وجه مشترک بین این دو نهاد را مانند دو روی یک سکه عنوان نموده 

فرمود؛ وزارت مالیه زمینه چگونگی بودجه را برای ادارات فراهم می سازد 
اداره عالی تفتیش طبق قانون از تحقق مصارف آن بازرسی می نماید.

از دیوان سنجش  اداره که  به گذشته  با سیرگذرا  دوکتور شریفی گفت: 
آغاز به خصوص پس از سال ۱۳۸۱ تا اکنون؛ تحول و انکشاف بی شمار 
و بی نظیری در ابعاد گوناگون تفتیش بوجود آمده که اگر در افغانستان 
می  تفتیش  عالی  اداره  آن؛  یک  باشد،  داشته  وجود  پیشتاز  اداره  چهار 
لیسانس،  به سویه  تحصیل  دارای  اداره،  درصدکارمندان  نه  هفتاد  باشد. 
جوانان  از  اداره  ساختار  درصد  سه  و  پنجا  می باشند،  دوکتور  و  ماستر 
برای  بار  ده  تا  دو  از  اداره  کارمندان  درصد  هشتاد  گردیده،  تشکیل 

مجیبالرحمنشیرزادبهتاریخ24اسدسال1396طیمحفلیباحضوردوکتورمحمدشریفشریفیرئیساداره
عالیتفتیش،محمدآقاکوهستانیمعینمالیواداریوزارتمحترممالیه،حاجینصیبرئیسشورایمردمی
بهعنوانمعاونمالیو ادارهعالیتفتیش ازکارمندانوزارتمالیه،روسا،آمرینوکارمندان خوگیانی،تعدادی

اداریادارهعالیتفتیشمعرفیشد.
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در  ساله  همه  اند.  سفرنموده  خارجی  به کشورهای  مسلکی  آموزش های 
کارمندان  تمام  برای  مسلکی  آموزشی  کورس  ماه  یک  مالی  سال  پایان 
می  اداره  شامل  جدید  که  کارمندانی  برای  همچنان   و  برگزارگردیده 
گردند کورس شش ماهه که سه ماه آن درس های نظری دوماه آن را 
می  معرفی  خارج  در  آموزشی  سفرهای  به  را  آن  بقیه  و  عملی  کارهای 
آماده  به مسلک،  با ظرفیت و شخصیت کاری مجهز  پایان  تا در  گردند؛ 

بهره برداری موثر گردند.
توظیفات  در  و  اجراآت  در  را  عدالت  پیوسته  اداره  این  افزودند:  ایشان 
بازرسی های ادارات در داخل و بازرسی سفارت خانه ها در خارج کشور  و 
طور اخص ترکیب قومی را که عصبیت درین مورد در مخالفت با دستورات 

دینی و قانون اساسی می باشد، رعایت نموده است.
ایشان ازفعالیت های پانزده ساله الحاج عبداهلل آخنده زاده معاون پیشین 
مالی واداری این اداره اظهار سپاس گذاری نموده و ایشان را یک شخصیت 

متعهد و صادق در قبال مسئولیت های وظیفوی عنوان کردند.
جهت  در  شان  حمایت  ابراز  ضمن  اخیر  در  تفتیش  عالی  اداره  رئیس 
و  مفتشین  همه  گفتند:  تفتیش  عالی  اداره  جدید  معاون  با  همکاری 
کارمندان اداره عالی تفتیش در تالش و انجام وظایف شان بگونه درست 
و  شفافیت  تأمین  همانا  که  اداره  این  اصلی  هدف  تا  نمایند؛  می  عمل 
حسابدهی در برابر دولت و ملت است تحقق یابد و رهبری اداره از آقای 

شیرزاد درین راستا پشتبانی همه جانبه می نماید.
در ادامه محفل محمد آقا کوهستانی معین مالی واداری وزارت مالیه در 
مورد خصوصیات فردی و اجتماعی آقای شیرزاد گفتند: زمانی  که آقای 

شیرزاد رئیس عمومی عواید وزارت مالیه بودند فعالیت های چشمگیر در 
عرصه کاری شان داشتند و ما شاهد افزایش عواید کشور در سال گذشته 
به حیث  را  الرحمن شیرزاد  مجیب  تقرر  کوهستانی  آقای  اخیر  در  بودیم. 
های  موفقیت  و  گفته  تبریک  تفتیش  عالی  اداره  اداری  و  مالی  معاون 

مزیدی را از بارگاه ایزد منان برای شان مسئلت نمود.
ننگرهار  والیت  خوگیانی  شواری  رئیس  نصیب  حاجی  محفل  ادامه  در 
سخنرانی نموده گفت: اداره عالی تفتیش به حیث عالی ترین نهاد بازرسی 
کننده امور مالی در کشور بوده و استخدام آقای شیرزاد را در این اداره 
منان  خداوند  بارگاه  از  را  بیشتر  های  موفقیت  و  دانسته  نیک  اقدام  یک 

برای ایشان استدعا نمودند.
اداره  اداری  و  مالی  الرحمن شیرزاد معاون جدید  اخیر محفل مجیب  در 
اداره گفتند: در  این  از رئیس  عالی تفتیش در جهت شناخت قبلی شان 
نخستین دیدار خویش با آقای شریفی؛ ایشان را به حیث رئیس اداره عالی 
تفتیش نه؛ بل به حیث استاد و رهبر درک کردم. و مطمئن شدم که کار 
همکاران  با  همیشه  که  میکنم  تعهد  و  بوده  افتخار  مایه  ایشان  با  کردن 
خود همکاری نموده  و با تمام اخالص، صداقت وایمان داری مطابق الیحه 
وظایف کاری، بدون در نظر داشت تعصب و تبعیض مانند یک گروه کاری 
مصدر  تا  نموده؛  کار  تفتیش  عالی  اداره  اهداف  تحقق  جهت  همدیگر  با 

خدمت به تمام مردم وملت خود شویم.
مالی  معاونیت  از  قبل  شیرزاد  الرحمن  مجیب  که  است  ی  آور  یاد  قابل 
واداری اداره عالی تفتیش به حیث رئیس عمومی عواید وزارت مالیه ایفای 

وظیفه می نمود.
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 FSP  )Fiscal پروژه  سازی  نهایی  باره  در  لیلی  خانم  نخست 
ویا   )Performance Improvement Support Project
مشترک  کار  مورد  در  همچنان  و  مالی  عملکرد  انکشاف  از  حمایت 
پالن   تطبیق  در  جهانی  بانک  و  مالیه  وزارت  تفتیش،  عالی  اداره  بین 
ویا   )FPIPFiscal Performance( Improvement Plan
به  پروژه  این  گفت:  کرده  ارائه  معلومات  مالی  عملکرد  انکشاف  پالن 
و  ملی  تدارکات  اداره  مالیه،  وزارت  مالی  عملکرد  کفایی  خود  منظور 
بدون  تفتیش  مستقالنه  امور  اجرای  توانایی  خارجی،  تفتیش  بخش  در 

همکاری مشاورین خارجی دیزاین گردیده است.
تفتیش  عالی  اداره  رئیس  دوکتور محمد شریف شریفی  پوهندوی  سپس 
از حمایت مالی و تخنیکی بانک جهانی با اداره عالی تفتیش ابراز امتنان 
راستای  در  را   )FSP( مالی  حمایت  و   )FPIP( پالن  تطبیق  و  نموده 
بهتر مدیریت مالی عامه مؤثر عنوان  ارتقای ظرفیت کارمندان و عملکرد 
نموده و استمرار همکاری های آن نهاد جهانی مالی را در رابطه به رسیدن 
اهداف و مقاصد، یگانه اداره که میتواند نمای شفاف و روشن از وضعیت 

نماید  ارایه  کنندگان  تمویل  برای  را  این کشور  به  داده شده  کمک های 
تقاضا نمود.

در ادامه رئیس اداره عالی تفتیش در مورد پالن چهارساله اداره عالی تفتیش 
و تطبیق آن با حمایت مالی پروژه )FSP( برای خانم لیلی معلومات مفصل 
ارائه کردند. در این دیدار روی چالش های موجود در اداره، نقش اداره عالی 
تفتیش در شفافیت حسابگیری وحساب دهی ، استقاللیت بودجوی، استخدام 
کارمندان و پیشرفت های که در بخش های مختلف اداره از سال ۲۰۰۲ بدین 

سو به میان آمده صحبت گردید.
در اخیر خانم لیلی از پیشرفت ها در بخش های مختلف و ارتقای ظرفیت 
اداره  این  در  انکشاف  گفت:  نموده  خرسندی  ابراز  تفتیش  عالی  اداره 
را  جهانی  بانک  آمادگی  و  بخشیده   بیشتر  قلب  قوت  و  انگیزه  ما  به 
پالن  تطبیق  روی  مشترک  کار  و  تفتیش  عالی  اداره  بیشتر  حمایت  در 
های  فعالیت  مورد  در  عملکرد  و  ریزی  برنامه  همانا  که  اداره  چهارساله 
باشد؛  می  جهانی  معیارات  با  همسویی  در  اداره  شده  سنجیده  و  منظم 

نمود. اعالن 

پوهندویدوکتورمحمدشریفشریفیرئیسادارهعالیتفتیشروزچهارشنبه18اسدسال1396باخانملیلی
سیسومباتمتخصصارشدتوسعهرهبریبانکجهانیمالقاتنمود.

 دیدار رئیس اداره عالی تفتیش باخانم لیلی سیسومبات
متخصص ارشد توسعه رهبری بانک جهانی
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رئیـس عمومـی اداره عالـی تفتیـش در این دیدار نخسـت عید سـعید فطر 
را کـه عیـد پیـروزی بر نفـس و غرایز  و تزکیه باطن میباشـد بـه کارمندان 
اداره تبریـک گفته ،کشـتارجمعی و حوادث پیهم ناگـوار ی را که در جریان 
مـاه مبـارک رمضـان اتفـاق افتـاد و هموطنـان مـا را بـار دیگـر به انـدوه و 
ماتـم نشـاند کـه در هیچ کیـش و آیین توجیه نـدارد  با شـدید ترین الفاظ 
تقبیـح نمـوده و  از پـروردگار منـان یـک صلـح سرتاسـری و عادالنـه را که 

خواسـت همیشـگی مردم افغانسـتان می باشـد مسـئلت نمود.
رئیـس اداره عالـی تفتیـش کارکـرد هـای ربـع گذشـته مفتشـین را مـورد 
ارزیابـی قـرار داده فرمودنـد:  رعایـت اصـول و قواعـدی را کـه بایـد آویـزه 
چشـم و گوش مفتشـین باشـد در جریان کار شـان مد نظرداشـته باشـند و 

هـم چنـان رضایـت و تحسـین اداره عالی تفتیـش را از اجراات و دسـتاورد 
هـای ربـع دوم سـال مالـی ۱۳۹6 و بقیـه ربـع هـای گذشـته کـه مایـه 
خورسـندی و دلگرمـی اداره عالـی تفتیـش مـی باشـد بیـان داشـتند؛ امابا 
توجـه بـه مشـکالتی کـه گروپ هـای موظـف در مراجـع تحت بازرسـی به 
آن مواجـه اند،بـرای رفـع آن برنامـه هـای اتخـاذ گردیـده که بـه زود ترین 

فرصـت مـورد اجـرا قـرار خواهـد گرفت.  
ایشـان جهـت معیـاری سـازی تفتیـش و اجراآتی کـه در پالیسـی اداره در 
رابطـه بـه تقسـیم وظایف میـان اعضای گـروپ تفتیش موجود اسـت توجه 
مفتشـین را در روشـنایی آن جهـت تطبیـق معیـارات تفتیـش جلب نموده 
گفـت کـه بـر مبنـای پالیسـی اداره، کار گروپـی،  نتایج متوقعـه تفتیش را 

پوهنــدویدوکتــورمحمــدشــریفشــریفی؛رئیــسادارهعالــیتقتیــشبــامفتشــینادارهپــسازختــم
ــه ــاالرادارهک ــزانســالجــاریدرت ــخ4می ــهتاری ــی1396ب ــعدومســالمال دورهبازرســیهــایرب

مصــادفبــااولیــنروزکاریپــسازعیــدســعیدفطــرمــیباشــددیــدارنمــود.

 تاکید رئیس اداره عالی تفتیش در تطبیق 14 عنوان طرزالعمل،
میکانیزم، پالیسی والیحه های منظورشده اداره برای کارمندان
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بهتـر و نقایـص را مرفـوع و یـا به حـد اقل می رسـاند.
دوکتـور شـریفی مطابـق بـه مـاده ۲۵ قانـون اداره عالـی تفتیـش در مـورد 
طرزالعمـل، میکانیـزم، پالیسـی و الیحـه هـای منظـور شـده مقـام اداره که 
بـه تعـداد ۱4 عنـوان مـی رسـد اشـاره نمـوده گفـت: اینها بـه اختیـار تمام 
کارمنـدان اداره قـرار گرفتـه و آروزی مـا این اسـت کـه هیچ کدام آنهـا را  از 
مطالعه بدورنمانده و از این اسـناد رسـمی اداره  جهت موثریت و بهبود روند 
تفتیـش و سـایر بخـش هـای کاری اداره، اسـتفاده بهینه باید صـورت گیرد.

ایشـان در ادامـه خطـاب به مفتشـین گفتنـد: هنگام بازرسـی رعایـت قانون 
اداره، پالیسـی و سـایر اسـناد مدون را در حفظ بیطرفی، غیرسیاسـی بودن، 
اصـل مسـتند سـازی، رعایت اخالق و کـود )ATIC( و حفـظ آبروی خودی 
و درجریان انجام وظایف رسـمی مد نظر گرفته و از گرایشـات منفی و سـوء 
ظـن هـای بی مـورد در مـورد یکدیگـر، غیبت و تهمت بسـتن جـدن پرهیز 

نمـوده، شـخصیت کاری، فـردی و رسـمی خویش را زیر سـوال نبرید.
همچنـان گـروپ هـای که بـه والیـات توظیف می گردنـد مطابق بـه تاریخ 
صالحیـت  نامـه و میعاد تعین شـده، وظایف محوله خویـش را آغاز نمایند. 
در صورتـی کـه بـه مشـکل کاری و یـا امنیتـی در والیـات توظیـف شـده 
مواجـه مـی گردنـد ریاسـت هـای سـکتوری و یـا مقـام اداره را در جریـان 
قـرار دهنـد؛ تـا اداره اجـراات الزم را در مـورد اتخـاذ نماینـد؛ امـا برگشـت 
خود سـرانه مفتشـین از مراجع تحت بازرسـی در والیات معقولیت نداشـته 
کـه مـورد بررسـی جدی قرار مـی گیرد. ایشـان اضافـه نمودند کـه نظارت 
از پروسـه بازرسـی و اخـذ تصدیـق حاضـری توسـط رئیـس دفتر سـاحوی 
تفتیـش مربـوط هنـگام رفـت و برگشـت مفتشـین جهـت بازرسـی مراجع 
توظیـف شـده ضروری بوده و همچنـان نظارت از موجودیـت کمپیوتر های 
لبتـاپ نـزد مفتشـین در مرکـز و والیـات تاکیـد نمـوده و افزودنـد که این 
رونـد همـواره توسـط کمیسـیون مربـوط و کارشناسـان ریاسـت تفتیـش 
داخلـی و کنتـرول کیفیـت اداره کـه هماننـد گذشـته در محـل بازرسـی 

صـورت مـی گرفت، نظـارت بیشـتر صـورت گیرد.

  بـه مـورد دیگـری کـه ایشـان اشـاره داشـتند: ارایه اسـناد تحصیلـی بوده 
کـه برخـی از مفتشـین  و کارمنـدان اداره مصـروف تحصیـل در دانشـگاه 
هـای دولتـی و خصوصـی  می باشـند؛ از آنهـا تقاضا نمود تا اسـناد دقیق  و 
رسـمی از موسسـات تحصیلـی خویش که در آن مصـروف فراگیری آموزش 

هسـتند هرچـه زودتـر به ریاسـت منابع بشـری ارایـه نمایند.  
دوکتورشـریفی در رابطـه بـه رعایـت اصـل جندر گفـت: که همیـن اکنون 
چنـد تـن از خانـم هـا در رأس گروپ هـای بازرسـی توظیف گردیـده؛  اما 
اداره بـه ایـن بسـنده نکـرده تالش هـای خویـش را بخاطر اسـتخدام طبقه 
انـاث در بسـت هـای مدیریتـی به خرچ مـی دهد. جـذب جوانـان تحصیل 
کـرده در پروسـه اسـتخدام جریـان داشـته و جوانـان مسـتعد مطابـق بـه 
رشـته تحصیلـی شـان بـه ایـن  اداره پذیرفتـه مـی شـوند و ایـن رونـد بـا 
حمایـت  ویـژه از جوانـان ادامـه داشـته و همچنـان در حـال حاضـر بسـت 
هـای کمبـود ۲ ، ۳ و سـایر بسـت هـای اداره بـه اعـالن گذاشـته شـده تـا 
اشـخاص واجد شـرایط، خویش را  کاندید و فورم های اسـتخدام را از اداره 

دریافـت نمایند .
آنعـده از مفتشـینی کـه در بازرسـی هـای حکمـی توظیـف مـی گردنـد، 
مکلـف انـد تـا گزارشـات خویـش را به صـورت موثـق، مسـتدل و در معیاد 
معینـه ارایـه نمایندوهم چنـان از چگونگی پیشـرفت امور بازرسـی بصورت 

هفتـه وار بـه ریاسـت مربوطـه گـزارش ارایـه نمایند.
همچنـان مفتشـین بایـد دقـت  الزم را در ترتیـب گـزارش هـا مطابـق بـه 
پالیسـی و سـایر اسـناد اداره و رعایت اصل ۵c مدنظر گرفته  در صورتیکه 
معیـاد بازرسـی بـه تمدیدضـرورت داشـته باشـد، گـروپ موظـف بـا دالیل 
مسـتند درمـورد، ریاسـت مربوطـه و مقـام اداره را در جریـان گذاشـته تـا 

اجـراات الزم در زمینـه صـورت گیرد.
رئیـس اداره عالـی تفتیش با اشـاره بـه تدابیر امنیتی بخاطـر مصؤنیت هرچه 
بیشـتر کارمنـدان اداره کـه در رابطـه بـه آن اتخاذ نموده  سـخنان خویش را 

بـه آروزی موفقیت های هرچه بیشـتر کاری مفتیشـن خاتمه بخشـید.
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 دیدار معاون مسلکی اداره عالی تفتیش با شرکت های
مشورتی و خصوصی تفتیش

 در آغـاز جلسـه، معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش حضور تمامی شـرکت 
کننـده گان را در ایـن اداره خیر مقدم گفته خاطر نشـان سـاخت: اداره عالی 
تفتیـش  از دیـر زمانی قصد داشـت؛ تا با شـرکت های کـه در بخش تفتیش 
فعالیـت دارنـد، دیـدار نماید. ولی این کار بـه دلیل ادغام اداره آیسـا با وزارت 
تجـارت بـه تعویق افتاد.آقای حسـینی جلسـه را با معرفی شـرکت کنندگان 
آغـاز نمـود و بـرای نمایندگان شـرکت های مختلف مشـورتی تفتیـش و در 
مـورد فعالیـت هـای اداره عالـی تفتیـش همچنـان فرمان جاللتمـآب رئیس 
جمهـور افغانسـتان که اداره عالـی تفتیش را توظیف نموده اسـت؛ تا تفتیش 
و ارزیابی سرتاسـری از شـرکت های مشـورتی و تفتیش را که درافغانسـتان 

فعالیت دارنـد انجام دهندیـاد آوری نمود.

در ادامـه آقـای سـید محمـد مهـدی حسـینی در مـورد اهمیـت تفتیـش 
تأکیـد نمـود که چگونه حسـابدهی را در وجـوه عامه ببار میـاورد. همچنان 
از شـرکت کننـدگان خواسـت کـه  بـا اداره عالـی تفتیـش منحیـث یـک 
مرجـع دولتـی در تفتیش شـرکت های شـان همکاری و همدسـتی نمایند؛ 
زیـرا مراجـع دولتی شـکایت نمـوده اندکه گـزارش های تفتیـش را که آنها 
از ایـن شـرکت هـا دریافـت نمـوده اندنشـان میدهدکـه گویـا فعالیت های 
یـک تعـداد از شـرکت هـا واضـح و پاک اسـت؛ امـا در حقیقـت چالش ها و 

مشـکالت بسـیاری وجود دارد.
از ایـن رو، اداره عالـی تفتیـش میخواهـد تـا یک بررسـی را انجـام دهد که 
کدام شـرکت ها واجد شـرایط هسـتند و کدام ها نیسـتند. معاون مسـلکی 

سیدمحمدمهدیحسینیمعاونمسلکیادارهعالیتفتیشروزچهارشنبه11اسدسال1396باشرکتهای
مشورتیوخصوصیتفتیشمالقاتنمود.
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اداره گفـت: اداره عالـی تفتیـش پـالن دارد فعالیـت هـای شـما را صنـف 
بنـدی نمـوده و همکاران ما  از شـرکت هـای تان دیدن خواهنـد نمود. آنها 
فعالیـت هـای سـه سـال اخیر شـما را کـه بـا نهادهـای گوناکـون و مراجع 
دولتـی انجـام دادیـد، بررسـی خواهنـد نمـود. اداره عالـی تفتیـش بـزودی 
گـزارش تمـام شـرکت ها را نهائی میسـازد و یـک تصویر روشـن و مطمئن 
را  بـه دفتـر ریاسـت جمهـوری ارائـه مینمایـد. آقـای حسـینی همچنـان 
افـزود کـه  جهـت حصـول اطمینان از حسـابدهی بهتر شـرکت های بزرگ 
بـا معامـالت بـزرگ، آنهـا بایـد سـاالنه تفتیش شـوند و بـرای دسـتیابی به 

ایـن هـدف، کیفیـت تفتیـش از اهمیت بسـزای برخوردار اسـت.
در ادامـه جلسـه شـرکت کننده گان از جلسـه مقدماتـی اداره عالی تفتیش 
سـتایش نمـوده و آنـرا یـک گام مهـم حمایتـی خواندنـد. شـرکت کننـده 
گان از پروسـه طوالنـی اخـذ ویزه بویژه شـرکت هـای کـه دارای کارمندان 
پاکسـتانی هسـتند شـکایت نمودنـد. آنها سـفارش نمودنـد کـه اداره عالی 
تفتیـش در مـورد تفتیـش مسـلکی وگواهینامـه بایـد نقش تنظیـم کننده 
را داشـته باشـد. بسـیاری از شـرکت هـا کـه در افغانسـتان فعالیـت دارنـد 
کارمنـدان مسـلکی نداشـته و کارمنـدان شـان دارای تصدیقنامه در رشـته 
تفتیـش نمـی باشـند ولـی بـا آنهـم تفتیـش مینماینـد و در گـزارش های 

تفتیـش امضـاء مینمایند.
همچنـان تعـداد از شـرکت کننـده گان سـفارش نمودنـد کـه اداره عالـی 
تفتیـش منحیـث یـک نهاد تنظیـم کننده و معتبـر باید برای شـرکت های  
تفتیـش جـواز فعالیـت صادر نماید و اداره آیسـا که بـا وزارت تجارت مدغم 
گردیـده اسـت ایـن ظرفیت را نـدارد؛ تا جواز برای حسـابداران و مفتشـین 
را صـادر کنـد. یک سـفارش دیگر  شـرکت های خصوصـی پیرامون موضوع 
ایـن بـود کـه مؤسسـات غیـر دولتـی بسـیاری  از پـروژه هـای تفتیـش را 
میگیرنـد و از اینکـه کارمنـدان مسـلکی در اختیـار ندارنـد از شـرکت های 

تفتیـش درخواسـت مینماینـد؛ تـا همرای شـان یکجـا کار نمایند.

در ادامـه یکـی از اشـتراک کننـده گان پیرامـون کیفیـت گـزارش تفتیـش 
اظهـار نظـر نمـوده گفـت کـه شـرکت هـا از ایشـان میخواهـد تـا گـزارش 
تفتیـش شـان را در مـدت یـک یـا دو روز در مقابـل فیـس کـه میپردازنـد 
نهائـی سـازیم و آنهـا میپندارنـد کـه کار هـای اوراق اداری یـک کار جدی 

باشـد. نمی 
 اشـتراک کننـده گان خاطـر نشـان سـاختند: یکـی از چالـش هـای دیگـر 
ایـن اسـت کـه بـه منظور تکمیـل نمـودن ثبت نام )راجسـتر( یک شـرکت 
تفتیـش بـرای دوره موقـت کارمندان مسـلکی )چارتر اکونت( یـا کارمندان 
دارای گواهینامـه CIA –CPA را اسـتخدام مینمایـد ولـی همیـن کـه 
پروسـه راجسـتر ختـم گردیـد و جـواز را دریافـت نمودنـد دیگـر کارمندان 
مسـلکی حاضـر نبـوده از جای که آمـده اند دوبـاره برمی گردنـد. هیچ نوع 
میکانیـزم از سـوی دولـت بـرای بررسـی و پیگیری ایـن مورد وجـود ندارد.

  و چالش  دوم که کشـور های دیگر ؛چون: هندوسـتان و پاکسـتان ادارات 
عالـی تفتیـش شـرکت هـا را بـه درجات مختلـف صنف بنـدی نمـوده اند. 
بـا ایـن اقـدام ، آشـکار مـی گردد کـه کدام نهـاد میتوانـد تفتیـش را انجام 
دهـد و حـدود کاری شـان محـدود می باشـد که فراتـر از آن حـدود تعین 

شـده فعالیت کـرده نمیتواند.
در اخیر آقای حسـینی با سـفارش نمودن آموزش بیشـتر مفتشـین جلسـه 
را خاتمه داده  افزودند: به هر اندازه که مفتشـین شایسـته داشـته باشـیم، 
بـه همـان انـدازه  مراجـع حسـابده میداشـته باشـیم. وی مفتشـین را در 
آمـوزش لسـان انگلیسـی ترغیـب نمـوده و اظهـار داشـتند کـه  بسـیاری 
از گـزارش هـای  تمویـل کننـدگان بـه لسـان انگلیسـی مـی باشـد. وی به 
شـرکت هـای تفتیـش اطمینـان دادکـه در یـک فصـل گـزارش کـه  اداره 
عالـی تفتیـش آنـرا بـه دفتـر ریاسـت جمهـوری تقدیـم مینمایـد، واضحـا 
مشـکالت و موانـع سـد راه  شـرکت هـا )بـه خصـوص مشـکالت ویـزه( را 

نمود. درج خواهـد 
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 نظر خواهی پیرامون رهنمود انسجام
 هماهنگی میان اداره عالی تفتیش و ادارات
 تفتیش داخلی و طرزالعمل تشریک مساعی
مبارز ه علیه فساد اداری

مجلـس توسـط سـید محمد هاشـمی رئیس کمیسـیون »رهنمود انسـجام 
هماهنگـی میـان اداره عالـی تفتیـش و ادارات تفتیـش داخلـی« افتتـاح 
امیـن اهلل یونسـی رئیـس تفتیـش داخلـی وکنتـرول  ادامـه  گردیـد و در 
کیفیـت اداره عالـی تفتیـش روی رهنمـود انسـجام هماهنگـی بیـن اداره 
عالـی تفتیـش و ادارات تفتیـش داخلـی پرزنتیشـن ارائه نمـوده و در ضمن 

معلومـات کلـی و همه جانبـه در مـورد ابـراز نمودنـد.
پـس از پریزنتیشـن، جلسـه باصحبـت هـای سـید محمـد هاشـمی معیـن 
وزارت عدلیـه و رئیـس کمیسـیون رهنمـود انسـجام هماهنگی میـان اداره 

بـا حضـور اعضـای کمیسـیون  ادارات تفتیـش داخلـی  عالـی تفتیـش و 
نامبـرده؛ سـید محمدمهـدی حسـینی معاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش، 
عصمـت اهلل عزیـزی عضـو داراالنشـاء شـورای وزیـران، فضل احمد رشـتیا 
عضـو تفتیـش داخلـی وزارت مالیه، محمد شـفیق ابراهیمـی رئیس نظارت 
بررسـی و تفتیـش داخلـی اداره امـور ریاسـت جمهوری و امین اهلل یونسـی 
رئیـس تفتیـش داخلـی و کنتـرول کیفیـت اداره عالـی تفتیـش آغـاز و در 

رابطـه بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفت.
در ادامـه جلسـه روسـا و آمریـن  ادارات تفتیـش داخلـی پیرامـون موضوع 

جلسهنظرخواهیدررابطهبهرهنمودانسجامهماهنگیمیانادارهعالیتفتیشواداراتتفتیش
داخلیوطرزالعملهماهنگی،تشریکمساعیمبارزهعلیهفساداداریمیانادارهلویسارنوالی،
وزارتامورداخله،ریاستعمومیامنیتملی،ادارهعالیتفتیش،ادارهمبارزهبافساداداریو

اداراتتفتیشداخلیبهتاریخ28سرطانسال1396درتاالرادارهعالیتفتیشدایرگردید.
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بحـث نمـوده و هریـک با ابـراز نظریـات اصالحی شـان در جهـت غنامندی 
ترتیـب رهنمـود یادشـده پرداختنـد وپـس از بحـث وتبـادل نظر اشـتراک 
کننـدگان دریـک جمع بنـدی بـه مـوارد زیرتأکیـد نمودنـد کـه در زمینـه 
آقـای سـید محمـد هاشـمی گفـت: تدویـن رهنمـود هماهنگـی به اسـاس 
هدایـت شـورای وزیـران صـورت گرفتـه کـه پـس از نهایـی نمـودن آن در 
مرحلـه تطبیـق بتوانـد انسـجام و هماهنگی فشـرده تر را بخاطر همسـویی 

اداره عالـی تفتیـش و ادارات تفتیـش داخلـی بوجـود آورد.
ایشـان بـا اشـاره بـه پالنگـذاری گفـت: هنـگام بـارز سـی مراجـع، توسـط 
تفتیـش داخلـی ادارات و اداره عالـی تفتیـش از تداخـل وظیفـوی بایـد 
جلوگیـری گـردد؛ تـا مشـکالت اجرائیوی و تخنیکـی در امور بازرسـی رفع 
گردیـده و درپـالن سـاالنه ادارات تفتیش داخلی توازن درنظر گرفته شـود.

ایشـان در مـورد کمیتـه تفتیـش داخلـی روی دو مـورد اساسـی تأکیـد 
از  امـا غیـر  اداره قـرار دارنـد؛  اول: وزرا و روسـای کـه در رأس  کردنـد؛ 
مسـئولین تدارکاتـی، مالی و حسـابی اشـخاص مسـلکی و نخبـه را از اداره 
مربوطـه بـه نحـوی که بـه مسـائل تفتیش دخیل هسـتند جـز کمیته های 
تفتیـش نماینـد و اعضـای مجلـس روی ایجـاد کمیتـه تفتیـش در ادارات 

تفتیـش داخلـی تأکیدکردنـد.
آقـای هاشـمی افـزود: بـرای رفـع مشـکالت انسـجام و هماهنگـی میـان 
تفتیـش داخلـی و اداره عالـی تفتیـش یـک سـند تقنینـی )مقـرره( نافـذ 
گـردد کـه من به عنوان پیشـنهاد، موضوع را در یکی ازجلسـات به شـورای 

وزیـران مطـرح خواهـم کرد.
محمـد شـفیق ابراهیمـی یکـی از اعضـای کمیسـیون رهنمـود انسـجام 
هماهنگی گفت: چون بازرسـی در ابعاد مختلف صورت می گیرد ومفتشـین 
بایـد در ذات خـود توانایـی بررسـی هر بخش را داشـته باشـند،گروپ های 
کـه بـرای تفتیـش انتخـاب می شـوند بایـد دارای تخصـص هـای مختلـف 
باشـند؛ تـا بتواننـد تفتیـش را به صـورت بهتـر و همه جانبـه انجـام دهنـد. 
و اگـر افـراد باتخصـص مربـوط وجـود نداشـته باشـد مقـام رهبـری ادارات 
مکلف انـد تـا اشـخاص مسـلکی و کار فهـم را پیرامـون موضـوع اسـتخدام 

نماینـد تـا ابهامـات در بخـش تفتیـش ریشـه کن گردد.
در ادامـه جلسـه سـید محمدمهـدی حسـینی معـاون مسـلکی اداره عالـی 
روی  تنهـا  ادارات  داخلـی  تفتیـش  معمـول  به صـورت  گفـت:  تفتیـش 
موضوعـات مالـی واحدهـای بودجوی تمرکـز می کردند؛ امـا در این رهنمود 
تذکـر یافتـه کـه ادارات تفتیـش داخلـی روی مـوارد تخنیکـی و مسـلکی 

موضوعـات نیـز بایـد توجـه نمایند.
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیـش افـزود: اگـر بادیـد وسـیع بـه موضوع 
نـگاه کنیـم تفتیـش هـای داخلـی ادارات عامـه ممـد و همکار خـوب برای 
اداره عالـی تفتیـش در کار بازرسـی و ارتقای کنترول داخلـی ادارات بوده و 

در مـورد حـدود بازرسـی هـای تفتیـش داخلی گفتنـد؛ کـه ادارات تفتیش 
داخلـی هنـگام بازرسـی مراجع مربوط شـان بـه جز از اقالم قیدی بازرسـی 
شـده توسـط اداره عالـی تفتیـش، بقیه تمام مـوارد تفتیش جـاری و بعدی 

را مـی تواننـد شـامل پالن بازرسـی خویش نمـوده تفتیـش نمایند.
ایشـان در زمینه اشـاره داشـتند که درگذشته سیسـتم پالنگذاری به شکل 
ربـع وار صـورت می گرفـت. اما در ایـن رهنمود تعدیالتی کـه صورت گرفته 
سیسـتم پالنگذاری به شـکل سـاالنه انجام خواهد شـد. این در حالی اسـت 
کـه صالحیت هـای ادارات تفتیـش داخلـی بیشـتر گردیده و بـه مرحله ۵۰ 
درصـد رسـیده اسـت. قبـاًل اداره عالی تفتیش سـاالنه ۹۰۰ واحـد بودجوی 
را پـالن می کـرد؛ امـا نظـر بـه ترتیـب رهنمـود انسـجام هماهنگـی میـان 
اداره عالـی تفتیـش و ادارات تفتیـش داخلی اکنـون ۵۰۰ واحد بودجوی را 
پـالن می کنـد. همچنـان در این رهنمـود مشـخص گردیده کـه اداره عالی 
تفتیـش کـدام مراجـع را بایدبازرسـی نمایـد و ادارات تفتیـش داخلی روی 
کـدام مراجـع بایـد تمرکـز نماینـد. بازرسـی هـا بـه اسـاس خطـرات انجام 
شـود مراجعـی کـه ریسـک و باخطـرات بیشـتر در آن متصـور اسـت بایـد 
نمونـه گیـری و سـمپلنگ بیشـتر گرفتـه شـود درصورتیکه احتمـال خطر 
کمتـر باشـد نمونه گیـری کمتر گرفته شـود. چنانچه در تـدارکات خطرات 
زیـاد مـی باشـد، بایـد نمونه گیـری زیاد تـر گرفته شـود و ایـن موضوع در 

پـالن گنجانیده شـود.
ایشـان در مـورد احالـه قضایـا بـه لـوی سـارنوالی افـزود: ادارات تفتیـش 
داخلـی مـوارد قانـون شـکنی را کـه ایجـاب تحقیـق بیشـتر را مـی کند به 
کمیتـه تفتیـش مطابـق رهنمود را جع سـازند؛ تـا کمیته نامبـرده از حیث 

ارتبـاط وظیفـوی موضـوع را بـه لـوی سـارنوالی ارجـاع نماید.
در اخیـر جلسـه محمـد نسـیم سـحر مشـاور حقوقـی اداره عالـی تفتیـش 
پرزنتیشـنی را پیرامـون طرزالعمـل و تشریک مسـاعی روی مبـارزه علیـه 
فسـاد اداری میـان ادارات ذیربـط ارائـه نمود و اشـتراک کننـدگان نظریات 
خویـش را پیرامـون آن ابـراز و وعـده سـپردند؛ تا پـس از مطالعـه عمیق و 
همـه جانبـه طرزالعمـل مبـارزه بـا فسـاد اداری، نظریات خویـش را بخاطر 
غنامندی و هماهنگی مشـترک ادارات ذیربط در مبارزه علیه فسـاد شـریک 
خواهنـد کـرد. امـا موضوعـی را کـه تمرکـز بیشـتر بـاالی آن داشـتند این 
بـود کـه ادارات پولیـس و امنیـت ملـی صالحیـت جلـب اشـخاص مظنون 
و یـا متهـم را دارنـد؛ امـا ادارات تفتیـش داخلـی بحیـث ماموریـن ضبـط 
قضایـی از ایـن امـکان محـروم هسـتند که این یک مشـکل بـرای مامورین 
ضبـط قضایـی ادارات تفتیـش داخلـی می باشـد. بنـاً تأکید بر ایـن گردید 
کـه پولیـس بایـد در جلب افـراد متهـم بـا ادارات تفتیش داخلـی همکاری 
نمـوده و ایـن موضـوع در طرزالعمـل تشـریک مسـاعی مبـارزه علیه فسـاد 

اداری گنجانیـده می شـود.
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 برنامه آموزشی تفتیش امور مالی پروژه های
 بانک جهانی برای کارمندان اداره عالی

تفتیش برگزار شد

در تداوم برنامه های 
آموزشی بازرسی 
مساعدت های مالی 
و گرنت های بانک 
جهانی به منظور ارتقای 
ظرفیت مسلکی مفتشین 
و کارمندان اداره عالی 
تفتیش از 15 الی 18 
اسد 1396 در اداره 
عالی تفتیش دایر 
گردید.
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پرنـاب  آقـای  توسـط  یادشـده  آموزشـی  برنامـه 
موخوپادیـا آمـوزگار و تیـم لیـدر پـروژه همـکار 
آقـای  و  انترنشـل(  )کواتـر  تفتیـش  عالـی  اداره 
سـونیل سـلوجا آمـوزگار پـروژه همـکار، افتتـاح 
گردیـد. پرنـاب موخوپادیا، تیـم لیدر پـروژه کواتر 
انترنشـل هدف اصلی این برنامه آموزشـی را آشـنا 
سـازی کارمنـدان اداره عالـی تفتیش بـا معیارها و 
پروسـیجر های تفتیـش مالـی از صورت های مالی 
پروژه هـای تمویـل شـده از طـرف بانـک جهانـی 

کرد. عنـوان 
در ادامـه آقـای پرنـاب افـزود: این برنامه آموزشـی 
مبنـای  بـر  حسـابداری  دانـش  فراهم کننـده ی 
نقـدی مطابـق بـه معیارهای حسـابداری آیسـای 
و رویکـرد تفتیـش بـر اسـاس معیارهای انتوسـای 

بـرای صورت هـای مالـی ترتیـب شـده اسـت.
خاطرنشـان  ادامـه  در  پرنـاب  آقـای  همچنـان   
سـاخت: اشـتراک کننـدگان ایـن برنامه آموزشـی 
و  مالـی  صورت هـای  تفتیـش  انجـام  توانایـی 
مثمـر  به طـور  را  شـده  مسـاعدت  پروژه هـای 
دریافـت خواهنـد نمـود و بـا موضوعاتـی چـون؛ 
اسـناد حسـابداری مربوطه که بـرای انجام تفتیش 
مربوطـه  تفتیـش  رویکـرد  می گـردد،  بررسـی 
مالـی،  صورت هـای  بـاالی  نظـر  ارائـه  به منظـور 
رهنمودهـای بانـک جهانـی بـرای مصـارف و تهیه 

گزارش هـای حسـابداری داخلـی، سـاختار اسـناد و اسـناد حمایتـی بـرای صورت هـای 
مالـی که تفتیـش گردیده اند و ترتیب نامه مدیریت و گزارش تفتیش توسـط مفتشـین 

آشـنایی حاصـل خواهنـد نمـود.
موضوعاتـی کـه در ایـن برنامـه آموزشـی بـرای اشـتراک کننـدگان تدریـس می گردد؛ 
مقایسـه تفتیـش مالـی بـا سـایر تفتیش هایـی کـه توسـط اداره عالـی تفتیـش برگزار 
می گـردد، اسـناد عمـده کـه در تفتیـش مسـاعدت ها تحـت بررسـی قـرار می گیـرد، 
وسـعت تفتیـش مالی اداره عالـی تفتیش برای بانک جهانی، معیارات مربوطه انتوسـای،  
دالیـل بازرسـی پروژه هـای مسـاعدت بانـک جهانـی توسـط اداره عالـی تفتیـش، چـه 
چیزهایـی جهـت اجـرای تفتیش مالی توسـط اداره عالی تفتیش نیاز اسـت، چه کسـی 
اسـناد را نگهـداری می کند، شـیوه تفتیش در تفتیـش مالی، اظهارنظـر تفتیش چگونه 

در تفتیـش مالـی شـکل می گیـرد و گـزارش تفتیش می باشـد.
گفتنـی اسـت؛ دونر هـای پروژه های انکشـافی و بانک جهانی خواهـان حصول اطمینان 
از مصـرف وجـوه مسـاعدت ها برای تحقـق اهداف پـروژه مطابق به توافقنامه مسـاعدت 
می باشـد. اداره عالـی تفتیـش صورت هـای مالی سـاالنه و معامـالت پروژه ها را بررسـی 
نمـوده؛ تـا پیرامـون درسـتی آن و ارزیابـی کنترول هـای داخلـی اظهار نظـر نماید. این 
اداره پیرامـون اینکـه آیا صورت های مالی به  صورت درسـت رسـیدات و تأدیات پروژه ها 
انعـکاس میابـد و یـا خیـر و همچنـان پیرامون اینکـه آیـا فعالیت ها و معامـالت مالی و 
موضوعـات انعـکاس یافته در صورت هـای مالی در مطابقت با توافقنامه مسـاعدت پروژه 
بـه شـمول شـرایط خاص آن اسـت و یا خیر، نظریات خـود را ارائه نمـوده و از چگونگی 

شـفافیت مالی بـرای مسـاعدت کننده ها اطمینـان می دهد.
قابل یـادآوری اسـت کـه تـالش همه جانبـه رهبـری اداره عالـی تفتیش  باعـث گردیده 
اسـت تـا مسـلکی سـازی در اداره ادامـه یابـد؛ ایـن برنامه آموزشـی یکـی از بخش های 
مـدرن تفتیـش بـوده و انتظارمیـرود؛ تا مفتشـین بتوانند در پروسـه بازرسـی امور مالی 

و حسـابی از آن اسـتفاده بهینـه نمایند.
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 برنامه  آموزشی لسان انگلیسی و نرم افزار مدیریت تفتیش
برای مفتشین و کارمندان اداره عالی تفتیش برگزار شد

در تـداوم برنامه هـای آموزشـی به منظـور ارتقـای ظرفیـت مسـلکی مفتشـین و کارمنـدان اداره عالـی 
تفتیـش؛ یکـی هـم برنامـه آموزشـی لسـان انگلیسـی و برنامـه آموزشـی نرم افـزار مدیریـت تفتیـش 

اسـت کـه  در تاریـخ سـوم و چهـارم مـاه اسـد سـال 1396 در اداره عالـی تفتیـش دایـر گردیـد.



تفتیــــش شمـاره دوم  ســـال 191396

اداره  قـرارداد  اسـاس  بـه  کـه  آموزشـی  برنامـه 
 British( عالـی تفتیـش کـه بـا نهـاد فرهنگـی
counsel(  بـه امضـا رسـیده بود توسـط اسـتاد 
آزاد خـان نیـاز یکی از اسـتادان ایـن نهاد فرهنگی 
بـا اسـتفاده از روش هـای متعـدد کـه در انتقـال 
دانـش نقـش اساسـی و مرکـز توجـه در آن بـه 
شـاگرد بـوده باشـد و اسـتاد بـه حیـث رهنمایـی 
کننـده و کمک کننـده عمـل نمـوده در دو صنـف 
درسـی تدریـس می گـردد، کـه مـدت شـش مـاه 
ادامـه خواهـد یافـت. در ایـن برنامـه آموزشـی به 
تعـداد 4۰ تـن از کارمنـدان و مفتشـین ایـن اداره 

ورزیده انـد. اشـتراک 
ایـن برنامـه آموزشـی توسـط سـید محمدمهدی 
تفتیـش  عالـی  اداره  مسـلکی  معـاون  حسـینی 
افتتـاح گردیـد. ایشـان بـا اشـاره بـه ارزش علـم 
و دانـش از دیـدگاه قـرآن مجیـد یـادآور شـدند: 
و  می داننـد  کـه  کسـانی  نیسـت  برابـر  "هرگـز 

نمی داننـد". کـه  کسـانی 
معـاون مسـلکی اداره گفـت: اداره عالـی تفتیـش 
مفتیـش  سـازی  مسـلکی  و  ظرفیـت  ارتقـای 
خـود  مسـئولیت های  ازجملـه  را  کارمنـدان  و 
دانسـته همـواره در ایـن عرصـه سـعی و تـالش 

نمـوده اسـت کـه کارمنـدان بعـد از فراگیـری برنامه هـای آموزشـی متذکـره تـالش 
نمایند؛تـا درصحنـه عمل به آن پرداختـه و تغییرات در سیسـتم کاری اداره بخصوص 
در عرصـه مسـلک تفتیـش محسـوس گـردد. وی گفـت: یکـی از کودهـای اخالقـی 
تفتیـش موضـوع اعتبـار تفتیـش اسـت. اعتبـار را وقتـی افزایـش داده می توانیـم که 
نتیجـه گزارشـات از عواملـی چـون: تفتیش غیـر جانب دارانه، مسـتقالنه، مسـئوالنه و 

مسـلکی برخـوردار باشـد.
چـون یـک بخـش قراردادهـا بـه زبـان انگلیسـی بوده، الزم اسـت؛ تـا با تسـلط کامل 
بـه ایـن زبـان، بازرسـی صـورت گرفتـه و چگونگـی آن مسـتند و موثـق درگزارشـات 

بازتاب داده شـود.
آقـای حسـینی در ادامـه گفـت: پیرامـون تدریـس لسـان انگلیسـی بـا بانـک جهانی 
صحبـت شـده و نماینـده بانـک جهانـی تأکیـد نمـود کـه جهـت ارتقـای ظرفیـت 
کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش به خاطر فراگیری لسـان انگلیسـی حمایـت خویش را 

دریـن راسـتا دریـغ نمی کنـد.
ایشـان افزودنـد: هـرگاه کمپنی بـا اعتبار در داخل کشـور می بود هزینـه آن به  مراتب 
کمتـر از هزینـه ایـن نهـاد آموزشـی تمام می شـد. اکنون که بـا هزینـه هنگفت چنین 
زمینـه بـرای شـما مسـاعد گردیـده اسـت، توقـع مـی رود کـه ازیـن موقـع اسـتفاده 

اعظمـی نمایید.
قابل یـادآوری اسـت کـه لسـان انگلیسـی در دو سـطح ابتدایی و متوسـط بعـد از اخذ 

امتحـان توسـط مرکـز نهـاد فرهنگـی )British counsel( تدریـس می گردد.
ایـن در حالـی اسـت کـه برنامـه آموزشـی نرم افـزار مدیریـت تفتیـش بـرای ۲۲ تـن 
از مفتشـین جهـت الکترونیـک سـازی اوراق تفتیـش بـه مـدت ۷ روز کاری نیـز آغاز 

گردیـد و توسـط نویـداهلل امـان آمـر تکنالـوژی معلوماتـی تدریس شـد.
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 تحلیل وضعیت مالی کشور براساس نتایج
بازرسی حساب قطعیه سال مالی 1395

حسـاب قطعیـه سـال مالـی ۱۳۹۵ کـه در سـال مالـی ۱۳۹6 توسـط کمیسـیون مؤظـف اداره عالـی تفتیش مورد بازرسـی قـرار گرفت ، 
چگونگـی تحقـق بودجـه عـادی وانکشـافی و همچنیـن عوایـد پیش بینی شـده ، تحقـق یافتـه و تحصیل شـده  دولت را طی سـال مالی 

۱۳۹۵ خورشـیدی نشـان می دهد. 
دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان مصـارف عــادی و انکشـافی خـود را از طریـق عوایـد مالیاتـی و غیر مالیاتـی داخلـی و کمک های 

خارجـی و یـک بخـش کوچـک آن را از طریـق دریافـت قـروض ، تمویـل مینماید . 
ایـن بخـش از گـزارش حسـاب قطعیـه  یـک مـرور کلـی را در مـورد وضعیـت مالـی ، منابـع و اسـتفاده از وجـوه دولـت طـی سـال مالی  

)۱۳۹۵( درمقایسـه بـا سـال هـای قبـل،  ارائـه مـی کند.

خالصهعوایدومصارف
چگونگیتحققمصارفبودجهعادیوانکشافی

 مجمـوع بودجـه ملی)عـادی وانکشـافی( مندرج درسـند بودجه ابتدای سـال مالـی ۱۳۹۵ مبلـغ )444.6۰6.۷۵6.۰۰۰(  افغانی که )۳۲( 
درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی )GDP ( را احتوا مـی نماید؛ از جمله بودجه عادی سـال مالی ۱۳۹۵ حاوی مبلـغ )۲۷6.۰۵۳.۸۹6.۰۰۰( 
افغانـی ، )۲۰ ( درصـد تولیـد ناخالص داخلی ) GDP ( و مجموع بودجه انکشـافی سـال مالی ۱۳۹۵ حاوی مبلـغ )۱6۸.۵۵۲.۸6۱.۰۰۰( 

افغانـی ، ) ۱۲ ( درصـد تولیـد ناخالـص داخلی ( GDP ( را     تشـکیل میدهد. 
مصـارف دولـت در سـال مالـی ۱۳۹۵ از طریـق بودجـه عـادی مبلـغ )۲۵۹.۸۹۱.4۰۷.6۷۱( افغانـی و مجمـوع مصـارف بودجه انکشـافی 
مبلـغ )۹۳.۸۹۱.6۰۷.۱۳۳( افغانـی ، جمعـاً مبلـغ )۳۵۳.۷۸۳.۰۱4.۸۰4( در مقایسـه بـا مبلـغ ) ۳۱۸.۷۹۸.۰۱4.4۰۳ ( افغانـی مجمـوع 
بودجـه عـادی و انکشـافی در سـال ۱۳۹4 و در مقایسـه بـا مبلـغ )۳۰۰.۹۸6.۱۱4.۰۳۸( افغانی مجموع بودجه عادی وانکشـافی درسـال 

۱۳۹۳ و مبلـغ )۲۷۸.۱44.66۲.۰۹4( افغانـی در ســال ۱۳۹۲ افزایـش را نظـر بـه سـالهای متذکره نشـان میدهد.
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بـه اسـاس معلومـات اداره مرکـزی احصائیـه ،  تولیـد ناخالص داخلـی )GDP( در سـال مالی ۱۳۹۵ مبلـغ )۱،۳۷۳،۲۷۵( ملیـون افغانی 
وانمـود گردیـده کـه مطابـق بـه آن مصـارف مجموعـی دولـت در سـال مالـی ۱۳۹۵ حـدود )۲۵.۷6( درصد کـه از جمله مصـارف بودجه 

عـادی ) ۱۸.۹۲ ( درصـد و مصـارف بودجـه انکشـافی ) 6.۸۳ ( درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی     ) GDP ( را تشـکیل میدهـد. 
در حالیکـه مجمـوع مصـارف دولـت در سـال مالـی ۱۳۹4 حـدود )۲۵.۷۲( درصـد که از جملـه مصارف بودجـه عـادی )۱۹.۰۳( درصد و 
مصـارف بودجـه انکشـافی )6.6۹( درصـد تولیـد ناخالـص داخلی )GDP( را تشـکیل مـی داد. به همیـن ترتیب ، مصارف دولت در سـال 
مالـی) ۱۳۹۳( حـدود)۲4.۸۹( درصـد تولیـدات ناخالـص داخلـي )GDP( را احتوا مینمود ، کـه ازجمله  مصارف بودجه عـادی )۱۸.۸۸( 

درصـد ومصـارف بودجـه انکشـافی )6( درصـد تولید ناخالص داخلـی )GDP( را تشـکیل میداد .
در سـال ۱۳۹۲ حـدود) ۲۳.۲ ( درصـد تولیـد ناخالـص داخلـي میگردیـد ، کـه ازجملـه مصـارف بودجـه عـادی) ۱6.۵( درصـد ومصارف 

بودجـه انکشـافی ) 6.۷ (درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی را تشـکیل میداد. 
جدول و گراف ذیل، مصارف بودجه عادی و انکشافی  و فیصدی افزایش و کاهش آنرا طی  شش سال اخیر ، ارایه می دارد.

بـه مالحظـه جـدول فـوق مجمـوع مصـارف بودجه عـادی و انکشـافی در سـال ۱۳۹۵ به مقایسـه سـال ۱۳۹4 افزایـش )۱۱( درصدی را 
نشـان مـی دهـد، کـه از جملـه مصارف بودجـه عادی در سـال ۱۳۹۵ به مقایسـه سـال ۱۳۹4، )۱۰.۱۷( درصد ومصارف بودجه انکشـافی 
در سـال ۱۳۹۵ در مقایسـه به سـال ۱۳۹4، )۱۳.۲4( درصد افزایش یافته اسـت. افزون بر آن مجموع  مصارف بودجه عادی و انکشـافی 
در سـال ۱۳۹4  بـه مقاسـه سـال ۱۳۹۳ افزایـش )۵.۹( درصـدی را نشـان مـی دهد؛ کـه از جمله مصـارف بودجه عادی در سـال ۱۳۹4 

بـه مقایسـه سـال ۱۳۹۳، ) ۳.۳( درصد افزایش نموده اسـت.

جدول ۲.۱: مجموع مصارف بودجه عادی وانکشافی دولت در 6 سال اخیر
13901391139213931394139۵توضیحات

۱4۹.۳۸۵.4۲۱.۸4۱۱۳۵.۷۹۰.۷۳6.۵4۷۱۹۷.۹۹۱.۷۰۷.4۳۲۲۲۸،۳۳۷،۲۳۰،۷۸۲۲۳۵.۸۸۹.۰۸۹.۷44۲۵۹.۸۹۱.4۰۷.6۷۱عادی

4۹.۷۹6.۵6۹.664۵۳.۵۹۳.۰۷6.۳۵۸۸۰.۱۵۲.۹۵4.66۲۷۲،64۸،۸۸۳،۲۵6۸۲.۹۰۸.۹۲4.6۵۹۹۳.۸۹۱.6۰۷.۱۳۳انکشافی

۱۹۹.۱۸۱.۹۹۱.۵۰۵۱۸۹.۳۸۳.۸۱۲.۹۰۵۲۷۸.۱44.66۲.۰۹4۳۰۰،۹۸6،۱۱4،۰۳۸۳۱۸.۷۹۸.۰۱4.4۰۳۳۵۳.۷۸۳.۰۱4.۸۰4مجموع

فیصدیرشد
مصارفدر
سال139۵

--۵46.۹۸.۲۵.۹۱۱
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همچنـان ، مجمـوع مصـارف بودجه عادی و انکشـافی سـال ۱۳۹۳ به مقایسـه سـال ۱۳۹۲  افزایـش )۸.۲( درصدی را نشـان میدهد. که 
از جملـه مصـارف بودجـه عـادی در سـال ۱۳۹۳ به مقایسـه سـال ۱۳۹۲، )۱۵.۳( درصـد افزایش نموده اسـت و مصارف بودجه انکشـافی 

در سـال ۱۳۹۳ در مقایسـه با سـال ۱۳۹۲،  )۹.4( درصد کاهش یافته اسـت. 

بـا توجـه بـه شـکل ۲.۱  ، افزایـش بیشـتر در مصـارف عادی و افزایش نسـبی در مصارف انکشـافی مشـاهده می شـود. بنابریـن  برخالف 
چندیـن سـال اخیـر کـه سـهم مصـارف انکشـافی در مقایسـه با مصارف عـادی رو بـه کاهش بـود، در دو سـال ) ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ( سـهم 
مصـارف انکشـافی در مجمـوع مصـارف اندکـی افزایـش و مجـددا در سـال ۱۳۹۳ کاهـش و در سـال  ۱۳۹4  و ۱۳۹۵ ، بازهـم افزایـش 

نسـبی را نشـان مـی دهد. 
شکل ۲.۲: سهم مصارف عادی وانکشافی در مجموع مصارف ) به اساس فیصدی(
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عوایدداخلیوکمکهایخارجی
چگونگیتمویلمصارفبودجهعادیدرسال139۵

تمویـل بودجـه از منابـع داخلـی در سـال ۱۳۹۵ بر اسـاس سـند بودجـه جمعـاً مبلـغ )۱۳۳،4۷۳،4۲۰،۰۰۰( افغانـی، کـه از جمله مبلغ 
)۱۲۵،۲۵۸،۸۸۷،۰۰۰( افغانـی آن بـه منظـور تمویـل بودجـه عـادی و مبلـغ )۸،۲۱4،۵۳4،۰۰۰( افغانـی، جهت تمویل بودجه انکشـافی 

پیشـبینی و منظـور گردیده اسـت.
مجمـوع وجـوه دریافتـی از منابـع داخلـی )۱۵۳.4۹6.۰۰4.۵۸6( افغانـی میباشـد، کـه حـدود )۱۱.۱۷( درصـد تولیـد نـا خالـص داخلی 
)GDP( را احتـوا مـی نمایـد. سـهم منابـع مختلـف در عواید داخلـی )4۵.4۳( درصد عواید مالیاتـی ، )۲۰.۳۷( درصدمحصـول گمرکی و 
فیـس هـا ، )۲۳.۸۸( درصدعوایـد غیـر مالیاتـی )۱.۱۵( درصد، عواید متفرقـه ، )۷.4۱( درصد فروش امالک دولتی )۳.۰4( درصدسـهمیه 
هـای اجتماعـی میباشـد ، در پیونـد به آن مسـاعدت های خارجی در سـال ۱۳۹۵ مبلـغ )۱4۳.۱۰۰.۹۱4.۹۷۵ افغانی بـوده که) ۱۰.4۲( 

درصـد تولیـد نا خالـص داخلـی )GDP( را احتوا  مـی نماید. 
کمـک هـای خارجـی در سـال ۱۳۹4 مبلـغ )۱۲۲.۸۱۸.۰6۹.۸۷۷( افغانی بـود که) ۹.۹ (درصد تولیـد ناخالص داخلـی )GDP( را احتوا 
مینمـود . مجمـوع وجـوه دریافـت شـده جهـت تمویل بودجه عـادی از منابع داخلـی و خارجـی مبلـغ      ) ۲4۵.۱6۸.۰۵۱.۷۱۰( افغانی 
در سـال مالـی ۱۳۹4 نشـان داده شـده کـه) ۱۹.۸ ( درصـد تولیـد ناخالص داخلی )GDP( می باشـد. در سـال مالی ۱۳۹۳ سـهم عواید 
مالیاتـی ) ۵۲.۲۹ ( درصـد ، محصـول گمرکـی و فیـس هـا ) ۲۵.۹۵ ( درصـد، عوایـد غیـر مالیاتـی ) ۱۷.۰۲ ( درصـد، عوایـد متفرقـه و 
فـروش دارائیهـای غیـر منقـول ) ۰.۳۸ ( درصـد و سـهمیه های اجتماعی حـدود ) 4.۳۷ ( درصد می باشـد. کمک های خارجی در سـال 

مالـی ۱۳۹۳ مبلـغ ) ۱۱۹.۰۹۹.6۸6.۷۲۲( افغانـی بـوده کـه   ) ۹.۸۵ ( درصـد یـا تولیـد ناخالص داخلی .
در سـال مالـی ۱۳۹۲ سـهم عوایـد مالیاتـی) 4.4 ( درصد تولیـد ناخالص داخلـی  )GDP( ، محصول گمرکی و فیس هـا  ) ۲.۳6( درصد 
، عوایـد غیـر مالیاتـی) ۱.۸ ( درصـد و سـایر عوایـد) ۰.۵ ( درصـد تولیـد ناخالـص داخلی )GDP(  میباشـد که در مقایسـه با سـال مالی 
)۹ مـاه ( سـال ۱۳۹۱ ، عوایـد داخلـی در سـال مالـی ۱۳۹۲  درحـدود )۳۳.۸ (  درصـد  و در مقایسـه بـا سـال مالی ۱۳۹۰ ) شـامل ۱۲ 

مـاه ( ، ۱۰  درصـد  افزایـش را نشـان می دهد.
مجموع بودجه عادی سـال مالی ۱۳۹۵ بر اسـاس سـند بودجه ابتدای سـال حاوی مبلغ )۲۷6.۰۵۳.۸۹6.۰۰۰( دوصدوهفتاوشش ملیاردو 
پنجـاه وسـه ملیـون و هشتصدونودوشـش هـزار افغانی پیش بینـی گردیده ، که تمویـل آن ازمنابـع داخلی مبلـغ )۱۲۵.۲۵۸.۸۸۷.۰۰۰( 
افغانـی یـا )4۵( درصـد واز مسـاعدتهای خارجـی مبلـغ )۱۵۰.۷۹۵.۰۰۹.۰۰۰( افغانـی یـا )۵۵(درصـد ، درنظرگرفتـه شـده کـه درمنابع 

تمویلـی آن بـه مقایسـه اصـل بودجه منظورشـده کدام مازاد ویا کسـربه نظرنمی رسـد.
بـه همیـن ترتیب مجموع بودجه انکشـافی ابتدای سـال مالـی )۱۳۹۵( حاوی مبلغ )۱6۸.۵۵۲.۸6۱.۰۰۰( یکصد شـصت وهشـت ملیاردو 
پنجصـدو پنجـا دو ملیـون هشـتصدو شـصت ویـک هـزار بـوده ، کـه تمویـل آن از منابـع داخلـی )۸.۲۱4.۵۳4.۰۰۰( افغانـی یـا )4.۸۷( 
درصـد ، از مـدرک مسـاعدتهای بالعـوض خارجـی مبلـغ )۱46.4۳۸.۱۸۷.۰۰۰( افغانـی یـا )۸۷( درصـد و قـروض )۳.۸۷۹.۵۷۸.۰۰۰( 
افغانـی یـا )۲.۳( درصـد ، جمعـاً مبلـغ )۱۵۸.۵۳۲.۱۹۹.۰۰۰( افغانـی )۹4( درصـد، وانمـود گردیـده کـه با توجـه به منابـع تمویلی مبلغ 
)۱۰.۰۲۰.66۲.۰۰۰( افغانـی یـا )6( درصـد کسـر            در بودجـه انکشـافی بـه مالحظـه مـی رسـد. بـر طبق توضیح فوق سـهم عواید 
داخلـی در تمویـل بودجه عادی مبلـغ )۱۲۵.۲۵۸.۸۸۷.۰۰۰( افغانی  یا )4۵( درصد،  درتمویل بودجه انکشـافی مبلغ )۸.۲۱4.۵۳4.۰۰۰( 
افغانـی یـا )4.۸۷( درصـد و درمجمـوع بودجـه ملی )عادی  و انکشـافی( سـال مالـی ۱۳۹۵ مبلـغ )۱۳۳.4۷۳.4۲۱.۰۰۰( افغانـی یا )۳۰( 
درصـد پیـش بینـی گردیده، در حالیکه سـهم عواید داخلی درتمویل بودجه عادی سـال مالـی ۱۳۹4 مبلـغ)۱۲۱.۷۰۲.646.۰۰۰( افغانی 
یـا )4۲.۹۳( درصـد ، درتمویـل بودجـه انکشـافی مبلـغ )۳.۸۱۰.۳۵4.۰۰۰( افغانی یـا )۲.۵( درصـد و درمجموع بودجه عادی و انکشـافی 
مبلـغ )۱۲۵.۵۱۳.۰۰۰.۰۰۰( افغانـی یـا )۲۸.۷۷( درصـد پیـش بینی گردیده ، که با نظرداشـت آن سـهم عواید داخلی سـال مالی ۱۳۹۵ 
در تمویـل بودجـه عـادی بـه مقایسـه سـال مالـی ۱۳۹4 درحـدود )۲.۰۷( درصـد و در تمویـل بودجـه انکشـافی حـدود )۲.۳۷( درصد و 

درتمویـل بودجـه عادی و انکشـافی )۱.۲۳( درصـد افزایش را نشـان میدهد.
مقایسـه وجـوه دریافـت شـده طـی هشـت سـال اخیـر جهـت تمویـل بودجه عـادی نشـان دهنـده سـیرصعودی در هـر دو بخـش عواید 
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داخلـی و مسـاعدت دونرهـا بـه جز سـال ۱۳۹۳ می باشـد . لیکن ، سـهم مسـاعدت دونرهـا در مجموع عوایـد بودجه عادی ، که در سـال 
مالـی ۱۳۸۸ مسـاوی بـه) ۳4 ( درصـد بـود ، در سـال ۱۳۸۹ بـه )4۰ ( درصد  افزایـش یافته که این رقم در سـال ۱۳۹۰ به )۳۸ (  درصد 
تقلیـل داشـته و در سـال مالـی ۱۳۹۱ دو بـاره بـه )44.6 ( درصـد، در سـال ۱۳۹۲ بـه ) ۵6 ( درصـد، افزایـش ، امـا در سـال ۱۳۹۳ به ) 
۵4.۳ ( و در سـال ۱۳۹4 به ) ۵۰ ( درصد و درسـال ۱۳۹۵ به )4۷.۸۵( درصد رسـیده ، که کاهش را نظر به سـال ۱۳۹۲ نشـان میدهد. 

جدول ذیل نشان دهنده جزئیات عواید بودجه عادی از منابع داخلی و مساعدتها در هشت سال اخیر میباشد.

جدول2.2:عوایدهشتسالاخیربرایتمویلبودجهعادی)ارقامبهملیونافغانی(

عوایدسالمالی
مالیاتی

محصول
گمرکیو
فیسها

عوایدغیر
مالیاتی

عواید
متفرقه

فروش
دارائی
هایغیر
منقول

سهمیه
های

اجتماعی

مجموع
عواید
داخلی

مساعدت
مجموعها

139۵۷۱۳4۷۳۱۲6۵۳۵4۷۳۱۸۰۸۱۱۳۷646۷4۱۵۵۹46۱4۳۱۰۰۲۹۹۰4۷

1394۵۹۸۲۷۳۰4۲۰۲6۹4۵6۹6۲۵44۳6۱۲۲۳4۹۱۲۲۸۱۸۲4۵۱6۸

1393۵۲۳۱۳۲۵۹6۵۱۷۰۲4۳4۳۳۵4۳۷۰۱۰۰۰۵۰۱۱۹۱۰۰۲۱۹۱۵۰

1392۵۲۷۸۸۲۸۳۰6۲۱۹۵۵۲۵۰۱۳6۳۷4۷۱۰۹۳۳۳۱4۰۰۸۲۲4۹4۱۵

1391۳۸۹6۵۲۱4۰6۱۸۲۸۵۲۵4۱۷۸۲6۱۸۸۱۷۰66۵۷۱۵۱4۷4۲۱

13904۵۲۲۷۳۰4۵6۲۰۲۵۸۳۲۱۵۹۲۹۸۵۹۹۳۹66۰4۰۹۱۵۹۸۰۵

1389۳۸۹۲۵۲۷۷۰۵۱۱4۹۵4۳۷۱۰۸۱۸۰۸۸۰4۷۸۵4466۱۳4۹44

1388۳۰۱۰۵۲۱۷۹۷۱۰۰۹۱۵۳۵۲۱۵۱۰۸۸6۳۸۳۱۳۲۷6۸۹6۵۹۹

سـهم عوایـد داخلـی و مسـاعدت هـا جهـت تمویل بودجه عادی نشـان میدهـد که ، سـهم عواید مالیاتـی و همچنین محصـول گمرکی و 
فیـس هـا در مجمـوع عوایـد عـادی طی ۸ سـال اخیـر کاهش یافته اسـت. برای مثال سـهم عوایـد مالیاتـی در مجموع عوایـد از) ۳۱.۱6 
( درصـد در سـال مالـی ۱۳۸۸ بـه) ۲6.4۳ ( درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۱ تقلیـل یافتـه   و ایـن رقم در سـال مالی ۱۳۹۲ بـه )۲۱.۱6 ( 
درصـد کاهـش و در سـال ۱۳۹۳ بـه ) ۲۳.۹ ( درصـد و در سـال ۱۳۹4 بـه ) ۲4.4 ( درصـد و در سـال ۱۳۹۵ )۲۳.۸۵(  درصـد وانمـود 
گردیـده اسـت. بـه همیـن ترتیـب، سـهم محصـول گمرکی و فیـس هـا از) ۲۲.۵6 ( درصد در سـال مالـی ۱۳۸۸ بـه) ۱4.۵۲ ( درصد در 
سـال مالـی ۱۳۹۱ تقلیـل یافتـه کـه ایـن رقم در سـال مالـی ۱۳۹۲ بـه  )  ۱۱.۳۵ ( درصد کاهش و در سـال مالی ۱۳۹۳ بـه ) ۱۱.۸۵ ( 
درصـد و در سـال ۱۳۹4 بـه ) ۱۲.4 ( درصـد ) تغییرناچیـزدر دوسـال اخیـر( و در سـال ۱۳۹۵ )۱۰.4۵(  درصـد کاهش را نشـان میدهد 
، امـا سـهم مسـاعدت دونرهـا در ایـن مـدت زمـان، بصـورت قابـل توجهـی افزایش یافته اسـت ،کـه چنانچه سـهم مسـاعدتها در مجموع 
عوایـد از ) ۳۷.۸ ( درصـد در سـال ۱۳۹۰ بـه ) 44.6 ( درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۱ ، و یـک جهـش زیاد در سـال ۱۳۹۲  بـه ) ۵6.۱۲ ( 
درصـد داشـته و در سـالهای ۱۳۹۳ بـه ) ۵4.۳۵ ( درصـد و در سـال ۱۳۹4 بـه ) ۵۰.۱ ( درصـد بـوده ، ولی در سـال ۱۳۹۵بـه )4۷.۸۵(  

درصـد کاهش یافته اسـت .  
رونـد فعلـی تاثیـر معکـوس در بـرآورده سـاختن اهـداف ثبـات مالـی خواهد داشـت و وابسـتگی حکومـت را همچنـان به مسـاعدت های 

جامعـه جهانی نشـان مـی دهد. 

عوایدداخلیوثباتمالی
دولـت بمنظـور تمویـل مصـارف عـادی خود ، از عوایـد هر دو منبـع ) منابع داخلي و مسـاعدت هاي خارجي( اسـتفاده مینمایـد . بودجه 

انکشـافي عمدتـاً از مسـاعدت هـاي دونرهـا ، قسـمأ ازعواید داخلی ویک بخش بسـیار کوچـک  آن از قروض تمویـل میگردد.
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مجمـوع عوایـد دولـت بـرای تمویـل مصـارف بودجـه عـادی در سـال ۱۳۹۵ مبلـغ )۲۹6،۵۹6،۹۱۹،۵6۱( افغانـی، از جملـه مبلـغ 
)۱۵۳،4۹6،۰۰4،۵۸6( افغانـی از منابـع داخلـی و مبلـغ )۱4۳،۱۰۰،۹۱4،۹۷۵( افغانـی مربـوط مسـاعدت هـای خارجـی مـی باشـد. 
عوایـد داخلـی در سـال مالـی ۱۳۹۵ حـاوی مبلـغ )۱۵۳،4۹6،۰۰4،۵۸6( افغانـی کـه بـا توجـه بـه مصـارف بودجـه عـادی کـه مبلـغ 
)۲۵۹،۸۹۱،4۰۷،6۷۱( افغانـی را احتـوأ ، مـی نماید.کـه حـدود )۵۱.۷۵( درصـد، مـی باشـد.که نسـبت به سـال ۱۳۹4 کـه عواید داخلی 
)4۹.۹( درصـد و سـال ۱۳۹۳ کـه عوایـد داخلـی   ) 4۳.۸ ( درصـد بودجه عادی را تشـکیل میداد بیشـتر و نسـبت به سـال ۱۳۹۲ عواید 
داخلـی ) ۵۵.۲ ( درصـد و سـال ۱۳۹۱ عوایـد داخلـی ) 6۰.۲ ( درصـد و در سـال مالـی ۱۳۹۰ عوایـد داخلـی ) 66.۵ ( درصد، می باشـد 

کاهـش داشـته اسـت ، هنـوز فاصلـه زیـادی وجـود دارد تـا بـه صـد درصد مجمـوع مصارف برسـد.
سیر نزولی عواید داخلی  در تمویل مصارف عادی در جدول ذیل نشان داده شده است: 

جدول ۲.۳ : فیصدي سهم عواید داخلي و مساعدت ها در مصارف بودجه عادي )ارقام به افغانی(

توضیحات
سالها)ارقامبهملیونافغانی(

1388138913901391139213931394139۵

۸۷.۳۱۳۱۱۰.4۸۵۱4۹.۳۸۵۱۳۵.۷۹۰۱۹۷.۹۹۱۲۲۸.۳۳۷۲4۵.۱6۸۲۵۹.۸۹۱مصارف عادی

6۳.۸۳۰۸۰.4۷۷۹۹.۳۹6۸۱.۷۰۵۱۰۹.۳۳۲۱۰۰.۰4۹۱۲۲.۳4۹۱۵۳.4۹6عواید داخلی

فیصدی 
سهم عواید 
درمصارف

 ۷۳.۱۱ ۷۲.۸4 66.۵4 6۰.۱۷۵۵.۲4۳.۸4۹.۹۵۹.۰6

بـه اسـاس توضیـح فـوق عوایـد دریافتی جهت تمویـل بودجه عـادی از) ۷۳.۱۱ ( درصد در سـال ۱۳۸۸ ، )۷۲.۸4( درصد درسـال ۱۳۸۹  
)66.۵4( درصد درسـال ۱۳۹۰. )6۰ ( درصد در سـال ۱۳۹۱ ، ) ۵۵.۲ ( درصد در سـال ۱۳۹۲ ) 4۳.۸ ( درصد در سـال ۱۳۹۳ کاهش 
داشـته ، امـا ) 4۹.۹ ( درصـد در سـال ۱۳۹4 و )۵۹( درصـد در سـال ۱۳۹۵ یـک افزایـش را نظـر بـه سـال ۱۳۹۳ را نشـان میدهـد ، 
درحالیکـه نظـر بـه سـال ۱۳۹۱و قبـل از آن کاهـش داشـته اسـت .  پاییـن ترین حـد آن در طی سـالهای اخیـر )4۳.۸( درصد در سـال 

۱۳۹۳ بوده اسـت.
شکل ۲.۳: تفاوت رشد میان مصارف عادی و عواید داخلی  ارقام )ملیارد افغانی(
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توسـعه خـال و یـا افزایـش فاصلـه میـان عوایـد داخلـی و مصـارف عـادی روی مدیریت مالـی دولت و ثبـات مالـی تاثیرات منفی بسـزایی 
را بجـا میگـذارد. درحالیکـه تمویـل مصـارف عـادی از عوایـد داخلـی و بـدون همـکاری نهـاد هـای مسـاعدت کمـک کننده بیـن المللی 
یکـی از اهـداف بـزرگ دولـت میباشـد. ولـی بـا توجـه به افزایـش مصارف عادی نسـبت بـه عواید داخلـی در جریان هشـت سـال اخیر و 
بخصـوص تمویـل) ۵۱.۷۵ ( درصـد مصـارف عادی در سـال ۱۳۹۵ از طریق منابع داخلی که کمتر از سـالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ میباشـد، 
تالشـهای دولـت را در ایـن راسـتا بـه چالـش مواجه سـاخته اسـت . افزایش مصـارف عادی بـا توجه به عوایـد داخلی ، یـک چالش بزرگ 

در خودکفایـی کشـور در آینـده هـای نزدیک بشـمار میرود. 

تطبیقبودجهعادیوانکشافیسالمالی139۵
دولـت در جهـت تطبیـق واسـتفاده از بودجـه منظـور شـده و تحقـق پـروژه هـا درمطابقت بـا صالحیت هـای بودجـوی و سـایر قوانین و 
مقـررات نافـذه اجـراات میکنـد. در سـال مالی ۱۳۹۵ مجمـوع مصرف بودجه عـادی درحدود) ۹4.۱( درصد بودجه منظور شـده میباشـد. 
کـه از )۸۲.۹6( درصـد، در سـال ۱۳۹4 در حـدود )۱۱.۱4( درصد ، از )۸۱( درصد در سـال ۱۳۹۳ در حـدود )۱4.۱( درصد ، از )۹۰.4۱( 

درصـد در سـال ۱۳۹۲ ، حـدود )۳.6۹( و از ) ۸6.۵۵ ( درصـد در سـال ۱۳۹۱ )۷.۵۵( درصد بیشـتر می باشـد. 
جدول ۲.4 : چگونگی تحقق  بودجه عادی

طوریکـه در جـدول فـوق مالحظـه مـی گـردد، در طی چهار سـال اخیـر )۱۳۹۱-۱۳۹4( ، عـالوه بر اینکـه فیصدی مصـرف بودجه عادی 
بـه مقایسـه سـالهای )۱۳۸۹و۱۳۹۰( کاهـش پیـدا کـرده ،  میـزان عوایـد داخلـی در تأمیـن بودجـه عـادی نیـز بـه میزان قابـل توجهی 
کاهـش یافتـه اسـت. ولـی درسـال مالـی ۱۳۹۵ بـا وصـف آنکه تحقـق بودجه عـادی به مقایسـه چهار سـال قبـل افزایش داشـته ، میزان 
عوایـد داخلـی در تأمیـن مصـارف نیـز قسـماً افزایـش را نظر به چهار سـال قبل نشـان میدهد. سـهم مسـاعدتهای خارجی نیـز در بودجه 
عـادی سـال مالـی ۱۳۹۵ قسـماً افزایش را نشـان میدهـد، که عدم مصـرف در بودجه عادی به معنـای صرفه جویی بودجوی تلقی نشـده، 

بلکـه نشـان دهنـده ظرفیـت پائیـن ادارات در جـذب مسـاعدتهای خارجی ،  در مقاصد تعیین شـده می باشـد.
همچنـان مصـرف بودجـه انکشـافی از )۵4.۵۲( درصـد، در سـال مالـی ۱۳۹4 بـه )۵4.4۸( درصـد در سـال مالی ۱۳۹۵ کاهش را نشـان 

مـی دهد.
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جدول ۲.۵: مصرف بودجه انکشافی

قسـمیکه در شـکل )۲.4( مشـاهده می گردد اسـتفاده از بودجه انکشـافی در سـال ۱۳۹۵ در مقایسـه با سـال ۱۳۹4 کاهش 
نسـبی را نشـان می دهد. 

از جملـه مبلـغ )۱6۸،۵۵۲( ملیـارد افغانـی بودجـه انکشـافی سـال مالـی ۱۳۹۵  منـدرج درسـند بودجـه ابتـدای سـال مبلغ 
)۸4،46۷( ملیـارد افغانـی یـا )۵۰.۱۱( درصـد درسـکتور زیربنـا و منابـع طبیعی ، مبلـغ )۲۷،۱4۵( ملیارد افغانـی یا )۱6.۱۰( 
درصـد درسـکتور زراعـت وانکشـاف دهـات مبلـغ )۲۱،۱۱( ملیـارد افغانـی یـا )۱۲.۵۲( درصـد درسـکتور معـارف ، مبلـغ 
)۱۸،۲۷6( ملیـارد افغانـی یـا )۱۰.۸4( درصد درسـکتورصحت ، )۸،۹۹۷( ملیارد افغانی یا )۵.۳4( درسـکتور اقتصاد  وانکشـاف 
سـکتورخصوصی و متباقـی درسـکتور هـای امنیـت ، حکومـت داری، حاکمیـت قانـون وحقـوق بشـر ومصؤنیـت اجتماعـی، 

اختصـاص یافته اسـت.
بـا توجـه بـه مـوارد متذکـره در مجمـوع مبلـغ )444،6۰6( ملیـارد افغانـی بودجه ملی )عـادی وانکشـافی( سـال مالی۱۳۹۵  
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سـکتور امنیـت بـا داشـتن مبلـغ )۱۷۷،۱۵6( ملیـارد افغانـی یـا )۳۹.۸۵( درصد، در صدر سـکتور ها قرارداشـته و بـه تعقیب 
آن سـکتور زیربنـا ومنابـع طبیعـی بـا داشـتن )۹۰،4۳۲( ملیـارد افغانـی یـا )۲۰.۳4( درصد ، سـکتور معارف با داشـتن مبلغ 
)۵۸،۵۵۳( ملیـارد افغانـی یا )۱۳.۱۷( درصد و سـکتور زراعت و انکشـاف دهات با داشـتن )۲۹،۲۲۸( ملیـارد افغانی یا )6.۵۷( 

درجایـگاه دوم ، سـوم و چهـارم را احراز نمـوده اند.
از مجمـوع ۱6۸،۵۵ ملیـارد افغانی بودجه انکشـافی سـال مالی ۱۳۹۵ ، مبلـغ) ۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳ ( افغانی به مصرف رسـیده 
اسـت کـه در حـدود ) ۵4.4۸ ( درصـد مـی باشـد، مصـرف مجموعـی بودجه انکشـافی در سـال مالی ۱۳۹۵، نسـبت به سـال 

۱۳۹4 حـدود )۱۳( درصـد، افزایـش را نشـان می دهد. 
طـی سـال ۱۳۹۵ دوازده واحـد بودجـوی ذیل حـدود) ۸۹( درصد مجموع بودجه انکشـافی و) ۹۰.۲۸( درصـد مجموع مصارف 

انکشـافی را بخـود اختصاص داده اند:

جدول 2.6 :   يازده  واحد بودجوی  با بيشترين بودجه و مصرف بودجه انکشافی سال مالی 1395

کود 
مجموع عمومی بعد از اداراتتشکيل

فيصدی مصرفتعدیالت ظرف سال
مصرف

فيصدی 
عدم مصرف

17.499.070.043.4715.398.923.830.6088.0012.00وزارت احياء و انکشاف دهات43

33.292.955.121.6013.661.595.690.1341.0358.97وزارت فوايد عامه42

33.276.381.057.9212.605.395.169.2937.8862.12دافغانستان برشنا شرکت83

17.135.442.004.7312.369.197.718.2672.1827.82وزارت صحت عامه37

8.718.444.677.227.166.641.429.4482.2017.80وزارت زراعت آبياری ومالداری39

14.963.847.406.105.634.039.073.6937.6562.35وزارت معارف27

8.428.625.577.494.065.216.641.0248.2351.77وزارت انرژی و آب41

4.629.513.322.743.790.382.312.8881.8718.13وزارت ماليه20

4.712.028.012.773.358.826.991.6271.2828.72اداره مستقل هوانوردی ملکی44

3.499.282.232.992.747.511.630.5778.5221.48وزارت شهرسازی و مسکن49

3.513.857.309.232.547.893.970.3572.5127.49وزارت تحصيالت عالی28

149.669.446.766.2683.345.624.457.85مجموع

عـالوه بـر عـدم اسـتفاده مطلـوب از بودجـه انکشـافی توسـط ادارات فـوق الذکـر ، یکـی از مـواردی کـه در جریـان بازرسـی 
مصارف بودجه انکشـافی مشـاهده گردید و درسـالهای قبلی بشـمول سـالهای ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۳ و ۱۳۹4 نیز مشـاهده، 
مـی گـردد. عبـارت انـد از: عـدم مصـرف بودجه برخـی از پروژه ها  بـا وصف موجودیـت بودجه قابـل مالحظه و در بسـا موارد 
بـا وجـود مطالبـه تخصیـص کـدام فعالیـت نداشـته بطور مثـال از جملـه )6۷4( پـروژه قابل تطبیق کـه در قطعیه سـال مالی 

۱۳۹۵ ثبـت مـی باشـد) ۱۵۹ ( پـروژه یـا %۲۱.۵ پـروژه هـا هیچ نـوع فعالیت نداشـته و مصـرف آن صفر، می باشـد. 
تعـداد زیـاد از پـروژه هـای انکشـافی ، بخصـوص در سـکتورهای زیربنـا ومنابع طبیعـی ، معـارف ، صحت ، زراعت و انکشـاف 
دهـات ، اداره اقتصـادی وانکشـاف سـکتورخصوصی طـی چنـد سـال اخیـر بشـمول سـال ۱۳۹۵ مصـرف قابـل توجـه صورت 

نگرفتـه اسـت. مثـال هـای ذیـل تصویـر روشـنی را در ایـن رابطه بیـان میدارد:
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وزارتمعارف
در وزارت معـارف پـروژه اعمارمکاتـب دروالیات سـرحدی مصارف آن درسـال ۱۳۸۹ ازمبلـغ )6۱.4۹۸.۰۰۰(افغانی ۲۷ درصد 
، درسـال ۱۳۹۰ ازمبلـغ)4۲.۲۲6.۲۱۰( افغانـی ۱4درصد، سـال۱۳۹۱ ازمبلغ )۳۸.4۱۹.۰۰۰( افغانی ۲۲درصد، سـال  ۱۳۹۲ 
ازمبلغ )۳۱.۵۸۳.۵۰۰(افغانی و سـال ۱۳۹۳مبلغ )۳4.۰۱۳.۰۰۰( افغانی صفربوده ،سـال مالی   ۱۳۹4 ازمبلغ)۱۱.6۸۰.۲6۹(

افغانـی ۲۲ درصد و سـال ۱۳۹۵ از مبلـغ)۲4،۵۷۰،64۲( افغانی ۱۰ درصد.
پـروژه انکشـاف زیربنـای تعلیم وتربیه مصـارف آن درسـال ۱۳۸۹ ازمبلغ)۳.۰۸6.۱۰۳.۵۰۰(افغانی صفربوده ، درسـال  ۱۳۹۰ 
ازمبلـغ مجموعـی )۳.۰۹۱.۵۵۸.۹۵۰( افغانـی ۲۷ درصـد، سـال ۱۳۹۱ازمبلـغ )۱.۹۷۵.4۵۹.۵۰۰(افغانـی ۱4درصـد سـال 
۱۳۹۳ازمبلـغ )۲.۲۲4.۳4۹.۹۲۰( افغانـی۳۰ درصـد ، سـال ۱۳۹۳ ازمبلغ)۱.۹۹۳.۳44.۱۹۲(افغانـی ۳۲ درصد،درسـال مالی 
۱۳۹4 ازمبلـغ )۳.۳۰۷.۳۹۲.۱۵4(افغانـی ۱۹ درصد و درسـال مالی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۳.۲۱۷.۰6۰.۱۹۳.۰۲( افغانی ۲۹ درصد.

وزارتزراعت
پـروژه تقویـت زراعـت و انکشـاف دهـات در زون غـرب از سـال ۱۳۸۹ الـی ختم سـال مالی ۱۳۹۵ ادامه داشـته  کـه مصارف 
آن از سـال ۱۳۸۹ الـی ۱۳۹۳ بـا وجـود داشـتن تخصیـص،  صفر بـوده ،  اما در سـال مالـی ۱۳۹4 از مبلـغ)۱۱۲.۷۰۰.۵۰۵(

افغانـی ۳۹  درصـد و در سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )4۰.۲۰۰.۰۰۰( افغانـی ۸6 درصد مصرف داشـته اسـت.
پروژه آبیاری وذخایر آب از سال ۱۳۸۹ الی سال مالی ۱۳۹۵ ادامه داشته مصارف آن در سال  ۱۳۹۱ از مبلغ )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
افغانـی ۲۱ درصـد ، سـال ۱۳۹۳ از مبلغ)۳۹۱.۵4۳.۵44(افغانـی ۳  درصـد ،در سـال مالـی ۱۳۹4 از مبلـغ)۲6۷.۷۹۵.۳4۸(

افغانی 4۷ فیصدو در سـال مالی ۱۳۹۵ از مبلغ )4۱۵.44۹.۲4۵( افغانی 6۵درصدمصرف داشـته اسـت.

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر
پـروژه تقدیـر از اجـراات خـوب )GPI(  از جملـه مصـارف آن در سـال مالـی ۱۳۹4 از مبلـغ مجموعـی بعـد از تعدیـالت 
)۱.4۷۵.466.۰۲۸( افغانـی ، یـا ۵۳  فیصـد و در سـال مالـی ۱۳۹۵ از جملـه مبلـغ )۱.۵6۵.۱۷۱.۰۵4( افغانـی 4۷ درصـد 

مصرف داشـته اسـت.

وزارتمعادنوپطرولیم
پـروژه احیـای مجـدد چـاه های گاز شـبرغان پروژه مذکـور از سـال ۱۳۸۹ الی ختم مالی سـال ۱۳۹۵ ادامه داشـته و مصارف 
آن در سـال ۱۳۸۹ از مبلـغ )۱۰6.۷۰۰.۰۰۰ ( افغانـی ۱6 درصـد ، سـال ۱۳۹۰ از مبلـغ)۱.4۰۲.۳46.۳۸۲ ( افغانـی ۱ درصد 
، سـال ۱۳۹۱ از مبلـغ )۱.4۸۸.۱۸۹.۰۰۱(افغانـی 6 درصـد ، سـال ۱۳۹۳ از مبلـغ )۲۹۸.۲۳۵.۲۱۸( افغانی ۳۲ درصد ، سـال 
مالـی ۱۳۹4 ازمبلـغ )۲۱۲.۸۹4.4۸۳( افغانـی4۱ فیصـد و در سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۵۳۰۰۲6۸۱6( افغانـی ۱.۷ درصد 

مصرف داشـته است.

وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی
پروژه توسـعه شـبکه فایبر نوری از سـال ۱۳۸۹ الی ختم سال مالی ۱۳۹۵ ادامه داشته در سـال ۱۳۹۰ از مبلغ )۲۹۳.۵۰۱.۸4۰( 
افغانـی و سـال ۱۳۹۱ از مبلـغ )۸۰۹.۷۳6.۰۰۰ ( افغانـی مصارف آن صفربوده ، سـال ۱۳۹۲ از مبلـغ ) ۱.۲۸۷.۷۱4.۰۷۳(افغانی 
۳۹ فیصـد ، سـال ۱۳۹۳ ازمبلـغ ) ۹4۰.۲۸۸.۳۲۸ (افغانـی ۲۵ فیصد ، سـال مالـی ۱۳۹4 از مبلـغ ) ۵۷۹.6۸۰.4۰۳ (افغانی ۵4  

فیصد و در سـال مالی ۱۳۹۵ از مبلغ )۳۷4.۷۲۹.۵۹۷.۳۵( افغانی ۷۰ درصد مصرف داشـته اسـت.

وزارتانرژیوآب
پـروژه دیزایـن و سـاختمان پـروژه گمبیـری : ازجمله مصارف آن درسـال ۱۳۸۹ از مبلـغ )۳۳۹.۵۰۰.۰۰۰( ، ۱۲ فیصد سـال 
۱۳۹۰ مبلغ)۲۸۵.666.۹4۰(افغانـی ، سـال۱۳۹۲مبلغ)۳۰.۳۹۱.۰۰۰ ( افغانـی ، سـال ۱۳۹۲مبلـغ )۳۱4.۷۱6.۸۹6 ( افغانـی 
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مصـارف آن صفربـوده ، سـال ۱۳۹۳ از مبلـغ )۲۲۷.6۷۵.۳۹۲ ( ۲۲ فیصد ،سـال مالـی ۱۳۹4 مبلـغ) ۱46.۰۸۳.۷6۰( افغانی 
۱۰ فیصـد و در سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۱۵۵64۲۲64( افغانـی ۲۳.۵ درصد مصرف داشـته اسـت.

 پـروژه تمدیـد لیـن انتقـال ۲۲۰ کیلـو ولـت از سـرحد تاجکسـتان به کندز و پلخمری به شـمول سـب اسیتشـن هـای کندز       
و بغـالن از سـال ۱۳۸۹ الـی سـال ۱۳۹4 ادامـه دارد ، از جملـه در سـال ۱۳۹۱ از مبلـغ )۳۵۲.۲۰۰.۸۷۸ ( افغانـی ۳۸ فیصد 
سـال ۱۳۹۲مبلـغ )۵۳۳.۵۹۷.۲6۳ ( افغانـی ۳۸ فیصـد ، سـال ۱۳۹۳ مبلـغ)۵۰۲.4۸۱.۲۳۳( افغانـی 4۱ فیصد و سـال مالی 
۱۳۹4 مبلـغ)۲66.46۸.۳۸۸ ( افغانـی  مصـرف آن صفر و در سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۳۰۵۱۹۰۹6۳( افغانی ۱۳.4 درصد 

دارای مصرف میباشـد.
پـروژه بازسـازی عاجـل پـروژه هـای تأمین بـرق دارای کود نمبـر)4۱۰۰۸۲( مربـوط وزارت انرژی و آب ، مصرف سـال ۱۳۹۲ 

)۲۹.۷۷( درصـد ، مصـرف سـالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹4 صفر وسـال ۱۳۹۵ )4۱( درصد.

وزارتفوایدعامه
دروزارت فوایـد عامـه پـروژه احیـاء مجـدد قیـر ریـزی سـرک از دوشـی الـی پلخمـری ، مصـارف آن درسـال ۱۳۸۹ از مبلـغ 
)64۱.۷۵۲.۰۰۰ ( افغانـی ۱ فیصـد ، سـال ۱۳۹۰ از مبلـغ )6۱۲.۰۵۱.۳۹۰ ( افغانـی ۰.۳ فیصـد ، سـال ۱۳۹۱ از مبلـغ 
از  مالـی ۱۳۹4  وسـال  فیصـد  (افغانـی ۲۸   ۵۵۰.6۸۵.۹4۵( مبلـغ  از  ، سـال ۱۳۹۲  فیصـد  )6۵۷.4۳4.۹۳6(افغانـی ۲۲ 
مبلـغ)4۸۹.۵۸۸.۷۳۸ ( افغانـی ۳۷ فیصـد و در سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۵۹۹۸6۰۵۰۵.۳۵( افغانـی ۵۲ درصـد مصـرف 

است. داشـته 
پـروژه سـرک قیصـار بـاال مرغاب به طول ۹۰ کیلـو متر،مصارف آن در سـال ۱۳۹۳ ازمبلـغ )۲۳6.۲۵۳.6۹6( افغانی ۳۵ فیصد 
وسـال مالـی۱۳۹4 از مبلـغ )۳.۲۲۵.۹۱۲.۳4۱( افغانـی ۱۱ درصد و در سـال مالی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۲6۰۵6۰۸۱۹۳.6( افغانی 

۳۳.4 درصد مصرف داشـته اسـت.
پروژه دیزاین سـرک سـر پل الی شـبرغان ، مصارف آن در سـال ۱۳۹۱ از مبلغ )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( افغانی  ۸ درصد  درسـال 
۱۳۹۲ از مبلـغ ) ۱4۷.۵۰۷.۵۱6 ( افغانـی ۱۹ درصـد ، سـال ۱۳۹۳ از مبلـغ )۱6۹.۷۰۷.۱۲۸ ( افغانـی و سـال ۱۳۹4  از 

مبلغ)۲۸.۵۰۰.۰۰۰(افغانـی صفـر بـوده. در سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۱۳4۰۰۰۰۰( افغانـی مصرف آن صفر میباشـد.
پـروژه سـاختمان سـرک ارملـک المـان دارای کـود )4۲.۱۰۹( مربـوط وزارت فواید عامه ، مصرف سـال هـای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ 
صفـر سـال ۱۳۹۱ )۲۷.۷( درصـد ، سـال ۱۳۹۲)۳۸.۳۲( درصـد ، سـال ۱۳۹۳ )۲4( درصـد ، سـال ۱۳۹4 )۱۲.۱۸( درصـد 

وسـال ۱۳۹۵ )۳۱( درصد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست

پـروژه سـاختمان تعمیـر برای محیط زیسـت در مرکز ، مصـارف پروژه مذکور در سـال ۱۳۹۱ از مبلـغ )۵۵.6۹۳.۵۰۰( افغانی 
۲6 فیصـد ، سـال ۱۳۹۲ ازمبلـغ )6۹.۳۱۰.۸۵۲ ( افغانـی صفـر بـوده  ، سـال ۱۳۹۳  )۸۰.۲4۲.4۵6 (افغانی ۲۰ فیصد ،سـال 
مالـی ۱۳۹4 از مبلغ)6۵.۹۹۷.۳۳6(افغانـی ۲۹ فیصـد و سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۷۵۹6۹۷۵۹( افغانـی 4۰ درصـد مصرف 

داشـته است.

شرکتبرشنا
پـروژه بـرق آب گرشـک و شـبکه توزیـع آن ، مصـارف آن در سـال ۱۳۹۱ از مبلـغ )۱.۰۳۸.44۸.4۲۷ ( افغانـی ۱۸ درصـد  
درسـال ۱۳۹۳ از مبلـغ ) ۱۲۵۱.۳۲۷.۳4۵ ( افغانـی ۲6 درصـد ، سـال ۱۳۹4 از مبلـغ )۲.6۷۷.4۰۹.۹64 ( افغانی ۱۵ درصد 

و سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۱۷6۰۹۳۲۵۳۵.6۳( افغانـی 6۰ درصـد مصـرف صـورت گرفته اسـت.
تمدیـد لیـن ۲۲۰ کیلـو ولـت از کنـدز الـی تالقـان ، مصـارف آن درسـال ۱۳۹۰ از مبلـغ )۱.۱۳۰.۰۵4.66۵ ( افغانـی ۱۹ فیصد  
سـال ۱۳۹۱ مبلغ )۱.۱۳۰.۹۰۰.۰۰۰ (افغانی 4۱ فیصد ، سـال ۱۳۹۳  )44۱.۵۰۵.۵6۷ ( افغانی 4۱ درصد ، سـال مالی ۱۳۹4 

ازمبلـع )۲۷6.۹۷۲.۳۷4 ( افغانـی ۲۱ فیصـد و سـال مالـی ۱۳۹۵ از مبلـغ )۱۲۱۷44۸۹6( افغانی  مصرف آن صفر میباشـد.
عـدم اسـتفاده مطلـوب از بودجه انکشـافی توسـط وزارت ها و ادارات بویژه درسـاحات بسـیار مهم مثل زیربنـا و منابع طبیعی، 
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زراعـت و انکشـاف دهـات، معـارف، صحـت و اداره اقتصـادی وانکشـاف سـکتورخصوصی ،  موجب کاهش رشـد در تمام بخش 
هـا  و عـدم دسترسـی به اهداف تعیین شـده گردیده اسـت.

بنـاأ الزم اسـت تـا دولـت رونـد تطبیـق پـروژه هـا و برنامـه هـا را بـدون ازدیاد هزینـه و زمان بـا اسـتفاده مطلـوب از امکانات 
بودجـوی و نظـارت درسـت از فعالیـت پروژه ها تسـریع بخشـیده وهم ایجـاب مینماید تا  دولت یک بررسـی میـان دوره ای و 
میکانیـزم ارزیابـی را بـرای پـروژه هـای مهم ایجاد نمـوده و روند تطبیـق این پروژه ها و برنامـه ها را با جدیـت پیگیری نماید.

ازآنجائیکـه حجـم بیشـتر بودجـه انکشـافی از بودجـه غیـر اختیـاری دونـران تمویل می گـردد و معمـوال وجـوه آن در بودجه 
ملـی وجـود دارد، امـا مالحظـه می گردد که بیشـترین پسـمانی بودجـوی و عدم مصرف بودجه توسـط واحدهـای بودجوی از 
ایـن بخـش مـی باشـد. متاسـفانه ادارات عدم مصرف از بودجـه غیر اختیاری را یک محدودیت  و مشـکل عنوان مـی دارند، در 
حالیکـه از آن میتـوان بـه سـبب وجـوه پـروژه در شـرایطی که با چالشـهای بودجوی و کسـر عوایـد داخلی مواجه می باشـیم 
، بـه حیـث یـک فرصـت بـرای تطبیـق بهتر و کامل پـروژه ها اسـتفاده نمـود.  در اکثر مـوارد ادارات عدم ظرفیت و مشـکالت 

داخلـی خـود را در عـدم مصـرف وجـوه غیـر اختیـاری ، آن را به عنوان یـک محدودیـت و نقیصه مطرح مـی نمایند.

تحققوتحصیلعوایدطیسالمالی139۵
یکـی از مسـایل مهـم نسـبت بـه سـایرنیازمندی های مبـرم دولت همانـا افزایش منابـع عایداتـی و عواید داخلی کشـورجهت 
خودکفایـی مالـی مـی باشـد. آوردن افزایـش در عوایـد مالیاتی بـه گونه مثال، جمـع آوری موثـر و فزاینده مالیات بسـتگی به 
افزایـش درآمـد کشـور و تولیـد ناخالـص داخلـی )GDP( همـراه با ایجاد پالیسـی درسـت و موثر بـه منظور اسـتفاده از منابع 
 )SoEs( طبیعـی و دارایـی هـای ثابـت جهت افزایـش و تقویت عوایـد غیرمالیاتی و جمـع آوری عواید از تصدی هـای دولتی
درپیشـرفت سیسـتم باثبـات مالـی مفید و کمک کننـده خواهد بود. همچنان دولت باید پالیسـی درسـت را به منظور بدسـت 
آوردن سـهم عوایـد از اداراتـی ماننـد: اداره تنظیـم خدمـات مخابراتی یا آتـرا )ATRA( وهمچنـان عواید مازاد از دافغانسـتان 

بانـک بابت سـرمایه گذاری پـول دولت، اتخـاذ نماید.
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در سـال مالـی ۱۳۹۵ از مجمـوع مبلـغ ۱۳۳.4۷۳.4۲۰.۰۰۰( افغانـی عواید پالن شـده از منابع داخلی در سـند بودجه ابتدای 
سـال ، مبلـغ )۱۵۵،۹46،۲۹4،۵۲6( افغانـی تحقـق ومبلـغ )۱۵۳.4۹6.۰۰4.۵۸6( افغانـی نظـر بـه قطعیـه عوایـد تحصیـل 
گردیـده، اسـت. کـه وجـوه تحصیـل شـده بـه مقایسـه پـالن عوایـد سـال ۱۳۹۵ مبلـغ )۲۰.۰۲۲.۵۸4.۵۸6( افغانی یـا )۱۵( 

درصـد افزایش را نشـان مـی دهد. 
گرچـه تحصیـل عوایـد داخلـی در سـال ۱۳۹۵  بـه مقایسـه مبلـغ )۱۲۲،۳4۹،۹۸۱،۸4۳( افغانـی عواید تحصیل شـده سـال 
۱۳۹4 مبلـغ )۳۱.۱46.۰۲۲.۷4۳( افغانـی یـا )۲۵.4۵( در صـد افزایـش را نشـان مـی دهـد، امـا ایـن افزایش به اسـاس روند 
عـادی تحقـق و تحصیـل عوایـد نبـوده بلکـه باالثـر تزئیـد در فیصـدی مالیـات و فیـس هـا رونمـا گردیـده ، چنا نچـه تعدیل 
فقـره )۱( مـاده )66( و تعدیـل فقـره )۳( مـاده )64( قانـون مالیـات برعایـدات از دوفیصـد بـه چهـار فیصـد  ، وضـع ده فیصد 
فیـس بنـام از اسـتفاده کننـدگان تیلفـون هـا ، وضـع دوفیصد محصول حـق العبور بـاالی قیمت تیـل و گاز حیـن تورید تیل 
در گمـرکات محصولـی مطابـق بـه تعدیـل برخـی از مـواد قانون محصـول حق العبور منتشـره جریـده رسـمی )۱۲۱۰( مؤرخ 

۱۳۹۵/۱/۳۰وافزایـش فیـس عبـوری طیـارات از فضای افغانسـتان و... بوده اسـت.
در حسـاب قطعیـه عوایـد، وجوه تحصیل شـده از منابـع خارجـی مبلـغ )۱4۳،۱۰۰،۹۱4،۹۷۵( افغانی وانمـوده گردیده، که با 
در نظرداشـت وجـوه پیـش بینی شـده در سـند بودجـه ابتدایی سـال ) منـدرج در قطعیه عوایـد(، مبلـغ )۹،6۲۷،4۹4،۹۷۵( 

افغانـی یـا )۷.۲۱( درصد کسـر را نشـان می دهد. 
امـا بـه اسـاس معلومـات  ریاسـت عمومـی خزایـن ، در مبلـغ )۱4۳،۱۰۰،۹۱4،۹۷۵( افغانـی وجـوه تحصیـل شـده از منابـع 
خارجـی مبلـغ )۱۲۳.۷۸۸.۵۱4.۵4۷( افغانـی آن بـرای تمویـل بودجـه عـادی بـوده و مبلـغ )۱۹.۳۱۲.4۰۰.4۲۷( افغانی آن 
از طریـق صنـدوق امانـی بازسـازی افغانسـتان جهـت تمویـل بودجه انکشـافی درسـال مالی ۱۳۹۵ به حسـاب دالـری واردات 

دولـت شـامل گردیده اسـت.
بنـااً بـا اسـاس توضیـح فوق وجـوه تحصیل شـده از منابـع خارجی بـرای تمویل بودجـه عـادی مبلـغ )۱۲۳.۷۸۸.۵۱4.۵4۷( 
افغانـی میباشـد ، کـه بـا نظـر داشـت وجـوه پیش بینی شـده درسـند بودجه ابتـدای سـال )مندرج درحسـاب قطعیـه عواید( 

مبلـغ )۲۷.۰۰6.4۹4.4۵۳( افغانـی یـا )۱۸( درصد کسـر را نشـان میدهد. 
امـا اصـل کسـر در تحصیـل عواید از منابع خارجی با توجه به سـند بررسـی وسـط سـال و ضمیمه بودجه عادی  سـال ۱۳۹۵ 

مبلـغ )44.۰۵۲.۵6۹.۳۹6( افغانی یـا )۲6.۲4( درصد را احتوا مینماید.
چگونگی تحقق و تحصیل عواید سال مالی ۱۳۹۵ برویت حساب قطعیه عواید سال مذکور ، حسب ذیل میباشد:

جدول ۲.۷: چگونگی تحقق و تحصیل عواید سال مالی ۱۳۹۵

تشریحبابهایابواب
عوایدی

باقیماندهتحصیالتتحققیافتهپالنعواید

6۰،۱۹۰،4۵6،۸۲4۷۱،۳4۷،۷۵۱،۷۵۹6۹،۷4۵،64۱،6۹۵۱،6۰۲،۱۱۰،۰6۳عواید مالیاتی۱۱

۲۹،۰4۱،4۵۹،۲۹۷۳۱،۲6۵،۳۵۰،۳۸۱۳۱،۲6۵،۳۵۰،۳۸۱۰محصول گمرکی وفیس ها۱۲

۲۹،4۳6،۳۵۹،۹۸۷۳۵،4۷۳،۰44،۳۰۱۳4،66۰،64۲،۹۷۵۸۱۲،4۰۱،۳۲6عواید غیرمالیاتی۱۳

۵44،۸6۰،۰64۱،۸۰۸،۹6۸،۳۷۵۱،۷۷۳،6۹4،۷۱۳۳۵،۲۷۳،66۲عواید متفرقه۱4

۷،4۵۰،6۲۳،۸4۵۱۱،۳۷6،4۸۲،۱4۸۱۱،۳۷6،۰4۳،۵4۸4۳۸،6۰۰فروش امالک دولتی۱۵

4،۳۳6،۲۳۹،۹۸44،6۷4،6۹۷،۵6۱4،6۷4،6۳۱،۲۷466،۲۸۷سهمیه های اجتماعی۱۷

۱۵۰،۷۹۵،۰۰۹،۰۰۰۱4۳،۱۰۰،۹۱4،۹۷۵۱4۳،۱۰۰،۹۱4،۹۷۵۰مساعدتها۱۹

۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱۵۵،۹46،۲۹4،۵۲6۱۵۳،4۹6،۰۰4،۵۸6۲،4۵۰،۲۸۹،۹۳۹میزان عمومی بدون باب ۱۹

۲۸۱،۷۹۵،۰۰۹،۰۰۰۲۹۹،۰4۷،۲۰۹،۵۰۱۲۹6،۵۹6،۹۱۹،۵6۱۲،4۵۰،۲۸۹،۹۳۹میزان عمومی بشمول باب ۱۹
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استفادهازوجوهبرایفعالیتهایعادیوانکشافی:تقسیماتبهاساسکتگوریهایاقتصادی
دولـت از طریـق بودجـه عـادی و انکشـافی تـالش نمـوده تا بـه اهـداف مختلف جـاری و طویل المـدت در بخش هـای تعیین 
شـده وکتگـوری هـای اقتصـادی دسترسـی پیـدا نمایـد. مطابق به کتگـوری های اقتصـادی ، مصـارف دولـت روی پنج بخش 

ذیـل صـورت میگیرد :
 الف( مزد ها و معاشات.

 ب( استفاده ازاجناس و خدمات.
 ج( سود و بازپرداخت قروض. 

 د( سبسایدی ها مساعدت ها و منفعت های اجتماعی.  
 هـ( کسب دارایی ها.

مصرف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۵  درسه کود قرار ذیل می باشد:
الف( کود ۲۲، استفاده ازاجناس وخدمات.

ب( کود ۲4، سبسایدی ها  مساعدتهای بالعوض و منفعت های اجتماعی.
ج(  کود ۲۵ ، کسب دارایی.

 تصنیـف  گردیـده، قرارمالحظـه حسـاب قطعیـه ، سـهم مصـارف بودجـه انکشـافی درکـود هـای مذکورحسـب ذیـل وانمود 
اسـت: گردیده 

جدول ۲.۸ : سهم کود ها در مصرف بودجه انکشافی

مجموعبودجهبعدکود
ازتعدیالت

فیصدیسهم
کودهادر

مجموعبودجه
فیصدیتحققباقیماندهمجموعمصرف

فیصدیسهم
کودهادرمجموع

مصرف

۲۲۵6،۲۲۰،۹6۳،۱۸۵۳۲.6۳۳۸،۲۵4،۱۸6،۳۷6۱۷،۹66،۷۷6،۸۰۸6۸4۰.۷4

۲4۱،4۷۲،4۲۰،۳۰۵۰.۸۵۷۳۳،۵6۹،۷۱۳۷۳۹،۸۵۰،۸۰۸4۹.۸۲۰.۷۸

۲۵۱۱4،6۳۱،۹۳۱،۹۳۸66.۵۲۵4،۹۰۳،۸۵۱،۰4۳۵۹،۷۲۸،۰۸۰،۸۹44۸۵۸.4۷

۱۷۲،۳۲۵،۳۱۵،4۲۹۱۰۰۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳۷۸،4۳۳،۸۰۷،۲۹6مجموع

شکل ۲.۵:  روند جمع آوری عواید به مقایسه با عواید پیش بینی شده درسال مالی۱۳۹۵بمالحظه حساب قطعیه عواید
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قسـمیکه در جـدول فـوق مالحظـه مـی گـردد، از مجمـوع )۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳( افغانـی مصـرف بودجه انکشـافی سـال مالی 
۱۳۹۵، )4۰.۷4( درصـد آن مربـوط بـه کـود )۲۲( خریـداری اجنـاس، خدمـات و پرداخـت معاشـات بـوده، )۰.۷۸( درصد آن 
مربـوط بـه کـود )۲4( سبسـایدی ها، مسـاعدت هـا بالعـوض و منفعت هـای اجتماعـی و )۵۸.4۷( در صد آن مربـوط به کود 

)۲۵( کسـب دارایـی یـا امور سـاختمانی، ترمیمـات، خریـداری و تجهیزات می باشـد.
جـدول فـوق نشـان میدهـد کـه ازمجمـوع مبلـغ )۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳( افغانی مصرف بودجه انکشـافی سـال مالـی  )4۰.4۷( 
درصـد آن مربـوط بـه کـود )۲۲( )خریـدای اجنـاس ، خدمـات وپرداخـت معاشـات (، )۰.۷۸( درصـد آن مربوط کـود )۲4( ) 
سبسـایدی هـا  مسـاعدتهای بالعـوض و منفعـت هـای اجتماعـی(  و )۵۸.4۷( درصد  مربوط بـه کود )۲۵( ) کسـب دارایی یا 

امورسـاختمانی ، ترمیمـات وخریداری تجهیزات( میباشـد.
بـه مالحظـه  مبلـغ )۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳( افغانـی مجمـوع مصـرف بودجـه انکشـافی  فیصدی مصـرف درکود)۲۵( به مقایسـه 
کـود )۲۲( بیشـتر اسـت، امـا بـا نظرداشـت وجـوه منظور شـده در داخل کـود ها فیصـدی مصـرف درکـود )۲۲( )6۸( درصد 
بـوده ، درحالیکـه فیصـدی مصـرف در کـود )۲۵( ، )4۸( درصد میباشـد و نشـان دهنده آنسـت کـه    تمرکز مصـرف در کود 

)۲۲( بمقایسـه کـود )۲۵( نسـبت بـه سـال های قبـل رو به افزایش اسـت.
تمرکـز بیشـتر مصـارف بودجـه انکشـافی درکـود )۲۲( بـه مقایسـه کـود )۲۵( نشـانده ایـن حقیقـت اسـت کـه واحـد هـای 
بودجـوی بـه منظـور بلنـد بـردن سـطح مصـارف شـان بیشـتر بـه خریـداری اجنـاس ، پرداخـت معاشـات ومصـارف خدمات 

مشـوره دهـی توجـه نمـوده تـا تحقق پـروژه هـای بنیـادی و اساسـی در کشـور.
 تقسـیم مصارف در بودجه عادی باالی کتگوری ها بیانگر آنسـت که دولت در سـال مالی ۱۳۹۵ مبلغ )۲۵۹،۸۹۱،4۰۷،6۷۱( 
افغانـی مجمـوع مصـرف بودجـه عادی )6۳.۳( درصد را روی مزد ها و معاشـات در مقایسـه با )4۷.۷6( درصـد مجموع مصارف 
بودجـه عـادی سـال مالـی ۱۳۹4 افزایـش و در مقایسـه با سـال مالـی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲، ۵۲ درصد در سـال مالـی ۱۳۹۱ و ۵6 

درصد درسـال مالی ۱۳۹۰( .
۲۵ درصـد روی اسـتفاده از اجنـاس وخدمـات )کاهـش درمقایسـه بـا  ۲۹ درصـد در سـال مالـی۱۳۹4 ،  ۲۸ درصد در سـال 

مالـی ۱۳۹۳و ۱۳۹۲ ، معـادل  ۲۵ درصـد درسـال مالـی ۱۳۹۱ و افزایـش بـا ۲۳.۵ درصـد درسـال مالـی ۱۳۹۰( .
حـدود )۹.۷۳( درصـد روی سبسـایدی هـای ، مسـاعدتها و منفعـت هـای اجتماعـی ، سـود و بازپرداخـت قـروض ) افزایـش 
درمقایسـه) 6.6 (درصـد درسـال ۱۳۹4 ، ) 6.۵۵( درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۳، )4( درصد در سـال مالـی ۱۳۹۲،  )۲( درصد 

درسـال مالـی ۱۳۹۱ و 4.6 درصـد درسـال مالـی ۱۳۹۰( مصـرف نموده اسـت
 حـدود )۱.۸۷( درصـد روی کسـب دارایـی ) کاهـش در مقایسـه با ۱6.۵ درصد درسـال مالـی ۱۳۹4  ) ۱۵ ( درصد در سـال 

۱۳۹۳ )۱۷.۵( درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۲، ) ۱۹ ( درصـد در سـال مالی ۱۳۹۱(.
 مصارف انکشـافی عمدتاً درکتگوری های اسـتفاده از اجناس و خدمات و کسـب دارایی ها و قسـماً سبسـایدی ها  مسـاعدت 

و منفعـت های اجتماعی، می باشـد.                                                                  

جدول ۲.۹ : مصارف عادی و انکشافی با درنظرداشت کتگوری اقتصادی در سال مالی ۱۳۹۵

فیصدیسهممجموعانکشافیمجموعمصرفموضوعاتمصرفکودها

۱64،۵۱4،۸۸۱،۰۵۱46.۵۰-۱64،۵۱4،۸۸۱،۰۵۱مزد و معاشات۲۱

6۵،۲۲۳،۲4۸،۲4۷۳۸،۲۵4،۱۸6،۳۷6۱۰۳،4۷۷،4۳4،6۲۳۲۹.۲4استفاده از اجناس و خدمات۲۲

۱،6۱4،۹۹6،۹۱۳۰.4۵-۱،6۱4،۹۹6،۹۱۳سود و بازپرداخت قروض۲۳

سبسایدی ها، مساعدت ها و ۲4
۲۳،6۷۳،۹۳۷،۰۵۲۷۳۳،۵6۹،۷۱۳۲4،4۰۷،۵۰6،۷6۵6.۸۹منفعت های اجتماعی

4،۸64،۳44،4۱۰۵4،۹۰۳،۸۵۱،۰4۳۵۹،۷6۸،۱۹۵،4۵۳۱6.۸۹کسب دارایی ها۲۵

۲۵۹،۸۹۱،4۰۷،6۷۱۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳۳۵۳،۷۸۳،۰۱4،۸۰۵۱۰۰مجموع



تفتیــــش شمـاره دوم  ســـال 351396

تقسیممصارفبودجهعادیمطابقکتگوریهایاقتصادی
از جملـه مبلـغ )۳۵۳،۷۸۳،۰۱4،۸۰۵( افغانـی مجموع مصرف بودجه عادی و انکشـافی در سـال ۱۳۹۵، سـهم مزد و معاشـات 
)46.۵۰( درصـد کمتـر نسـبت بـه  ) 4۷.۷6 ( درصـد در سـال ۱۳۹4 و نسـبت بـه ) 6۵.۷۷ ( درصد در سـال ۱۳۹۳، ) ۷۰.۵ 
( درصـد در سـال ۱۳۹۲ و ) ۷۲.۵ ( درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۱ . سـهم اسـتفاده از اجنـاس و خدمـات۲۹.۲4 درصد ، باالتر 
از ۲۹.۰۳  درصـد درسـال ۱۳۹4  ، ۲۱.۱۲ درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۳، ۱۹.۳ درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۲ و ۱۸.۵ درصـد 
در سـال مالـی ۱۳۹۱ (.  سبسـایدی هـا، مسـاعدت هـا و منفعت هـای اجتماعـی 6.۸۹ درصد ) بیشـتر از 6.۳ درصد درسـال 
۱۳۹4  و کمتـر از ۸.6 درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۳، و باالتـر از ۵.۸ درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۲، 6.۱ درصـد در سـال مالی 
۱۳۹۱ و 6 در صـد در سـال مالـی ۱۳۹۰ ( و کسـب دارایـی هـا ۱6.۸۹ درصد ، )بیشـتر از ۱6.۵ درصددر سـال۱۳۹4  ، 4.۱۳ 
درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۳، 4.۲ درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۲، ۲.۸ درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۱ و ۱.۸ درصـد در سـال 

مالـی۱۳۹۰ می باشـد.

شکل ۲.۵: فیصدی سهم کتگوری های اقتصادی در مصارف عادی طی سال مالی ۱۳۹۵

مـزد هـا و معاشـات بزرگتریـن عنصردرمصـارف بودجـه عادی سـهم عمـده چهار اداره را تشـکیل مـی دهد. وزارت هـای دفاع 
ملـی،  امـور داخلـه، معـارف و ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی حـدود )۸۱( درصـد مجمـوع مصـارف عـادی را بابـت مزدهـا و 
معاشـات درسـال مالـی ۱۳۹۵ بخـود اختصـاص داده انـد. این در حالیسـت که در سـال ۱۳۹4 سـهم چهـار اداره ) دفاع ملی، 
امـور داخلـه، معـارف و ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی(، )۸۱.۷( درصـد، مجمـوع مصـارف عـادی را بابت مـزد ها  معاشـات به 
خـود اختصـاص داده انـد. سـهم ایـن چهار اداره درسـال مالی ۱۳۹۳  بـرای مزدها و معاشـات حدود ) 66 ( درصد، سـال مالی 

۱۳۹۲ حـدود ) ۸4 ( درصـد و در سـال مالـی ۱۳۹۱ حـدود ) ۸۵ ( درصـد می باشـد.
قرار مالحظه حسـاب قطعیه عواید ، مجموع عواید تحصیل شـده از منابع داخلی در سـال ۱۳۹۵ مبلغ )۱۵۳،4۹6،۰۰4،۵۸6( 
افغانـی کـه )۹۳.۳( درصـد، مجمـوع مصارف عـادی کود )۲۱( مـزد ها ومعاشـات کـه مبلـغ )۱64،۵۱4،۸۸۱،۰۵۱( افغانی را، 

احتـوا مـی نمایـد، نشـان دهنده عدم تکافـوی کود )۲۱( مزد ها  و معاشـات چهـار اداره بزرگ دولتی میباشـد. 
بازپرداخـت قـروض و پرداخـت تکتانـۀ آن کـه از جملـه مصارف تعهــــدی دولت بشـمار می رود . با نظر داشـت مبـــــلغ ) 
۱.6۱4.۹۹6.۹۱۱ افغانـی قـروض و تکتانـه پرداخـت شـده توسـط دولـت در سـال مالـی ۱۳۹۵، سـهم عواید داخلـی در برابر 

مـزد هـا و معاشـات و بازپرداخـت قـروض وتکتانـه ، کاهش را نشـان میدهد. 
عـالوه بـر آن ، مصـارف عـادی کـه روی منفعـت های اجتماعـی به مصرف رسـیده نیز از اهمیـت باالئی برخوردار اسـت بدلیل 
اینکـه منفعـت هـای اجتماعـی )حقـوق تقاعـد کارکنـان ملکـی ونظامی ، حقـوق تقاعـد شـهدا ومعلولیـن و...( و منفعت های 
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اجتماعـی نقـدی ) منفعـت شـاگردان وسـایرمنفعت هـا (  نیـز ماهیت مصـارف تعهـدی را دارند. در سـال مالـی ۱۳۹۵ دولت 
مبلـغ) ۲۱،4۵۸.۲۹۹.۷۹۸( افغانـی را بـاالی منفعـت هـای امنیـت اجتماعی نقدی به مصرف رسـانیده اسـت. 

طوریکـه مالحظـه مـی گـردد در سـال مالـی ۱۳۹۵ عوایـد داخلـی تکافـوی مصـارف مزد هـا و معاشـات، بازپرداخـت قروض 
وتکتانـه و هزینـه هـای منفعـت هـای امنیت اجتماعـی نقدی را کرده نمـی تواند و بخشـی از آن از عواید داخلـی تمویل   می 
گـردد؛ چنانچـه مصـارف در ایـن سـه بخـش بـدون نظر داشـت اجنـاس و خدمـات و کسـب دارائی هـا در صورتیکه به شـکل 
مشـابه، طوریکـه در سـال هـای قبـل ادامـه داشـت، در آینـده نیـز ادامه یابـد ، دولت بـه چالش بـزرگ روبرو خواهـد گردید.

توزیعمصارفانکشافیبهاساسکتگوریهایاقتصادی
بـه اسـاس معلومـات ارایـه شـده، در مجمـوع مبلـغ )۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳( افغانی مصرف بودجه انکشـافی سـال مالـی ۱۳۹۵، 
مبلـغ )۸،۲۱4،۵۳۳،۵۲6( افغانـی از منابـع داخلـی، مبلـغ )۲۱،۳۵۵،۷۹۲،۷۲۸( افغانـی از مـدرک مسـاعدت هـای اختیاری، 
مبلـغ )6۳،۷۳۷،4۰۷،۷۳۷( افغانـی مسـاعدت هـای بالعـوض غیـر اختیـاری و مبلـغ )۵۸۳،۸۷۳،۱4۲( افغانی قـروض وانمود 
گردیـده اسـت ، کـه بـا توجـه به فرایند فوق سـهم عوایـد داخلی در مجمـوع مصرف بودجه انکشـافی )۸.۷( درصد، مسـاعدت 

هـای غیـر اختیـاری )6۸( درصـد، مسـاعدت هـای اختیـاری )۲۲.۷4( درصـد و قـروض )۰.6۲( درصد را تشـکیل می دهد.
بـا توجـه بـه اینکه تمویل بودجه انکشـافی سـال مالی ۱۳۹۵ در سـند بررسـی وسـط سـال، مبلـغ )۸،۲۱4،۵۳۳،۵۲۰( افغانی 
از منابـع داخلـی، مبلـغ )۲۹.۸۹۹.۰۱۸.۰۰۰( افغانی از مدرک مسـاعدت های خارجی اختیاری، مبلـغ )۱۱6،۵۳۹،۱6۹،۳۱6( 
افغانـی مسـاعدت هـای خارجی غیـر اختیاری و مبلـغ )۳،۸۹۷،4۷۸،۱۵۳( افغانی از مدرک قروض در نظر گرفته شـده اسـت. 
بدیـن ترتیـب تحقـق بودجـه انکشـافی از منابـع داخلـی )۱۰۰( درصـد، مسـاعدت هـای خارجـی اختیـاری )۷۱.4۲( درصد، 

مسـاعدت هـای غیـر اختیـاری )۵۵( درصـد و از بخش قـروض )۱۵( درصد را نشـان می دهد.
توضیـح فـوق بیانگـر ایـن حقیقت اسـت کـه واحد های محتـرم بودجوی نتوانسـته انـد از وجوه اختصـاص یافته مسـاعدتهای 
غیراختیـاری و قـروض طوریکـه الزم اسـت اسـتفاده نماینـد و در این  راسـتا کمترین اسـتفاده از بخش مسـاعدتهای خارجی 
اختیـاری غیـر اختیـاری و قـروض صـورت گرفتـه ، امـا برعکـس از منابـع داخلـی درحـدود )۱۰۰( درصـد بیشـتر از وجـوه 
اختصـاص یافتـه درسـند بودجـه مصـرف گردیده اسـت ، که ضعـف و ناتوانـی ادارات مربوطـه را در جذب وجوه غیـر اختیاری 

جهـت تطبیـق پـروژه های انکشـافی ، نشـان میدهد.
مبلـغ )۹۳،۸۹۱،6۰۷،۱۳۳( افغانـی بـه عنوان مصارف انکشـافی در سـال ۱۳۹۵ بین سـه کتگوری اقتصادی تقسـیم می شـود 
کـه دو کتگـوری عمـده عبـارت انـد از  اسـتفاده از اجنـاس و خدمـات 4۰.4۷ درصـد یـا مبلـغ )۳۸،۲۵4،۱۸6،۳۷6( افغانـی 
» ) در برابـر  44.4 درصـد یـا مبلـغ) ۳6.۸۰۰.۱۰۳.۵۹۵( افغانـی درسـال ۱۳۹4  ، ۵۰.۱۷ درصـد در سـال ۱۳۹۳، 4۹.۲ 
درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۲، 4۱ درصـد در سـال ۱۳۹۱ و 4۲ درصـد در سـال ۱۳۹۰( و » کسـب دارائـی » ۵۸.4۷ درصد یا 
)۵4.۹۰۳.۸۵۱.۰4۳( افغانـی ) دربرابـر ۵4 در صـد یـا مبلـغ ) 44.۸۰۸.۹۵۲.۳4۸( افغانـی درسـال ۱۳۹4  ، 4۹.۷۵ درصـد      
در سـال مالـی ۱۳۹۳، ۵۰.۸ درصـد در سـال مالـی ۱۳۹۲، ۵۹  درصـد در سـال ۱۳۹۱ و ۵۸ درصد در سـال ۱۳۹۰( میباشـد 
. کتگـوری سـوم کـه سـهم کوچکـی از بودجه را دارد عبارت اسـت از: سبسـایدی ها، مسـاعدت هـا، منفعت هـای اجتماعی و 
کمـک هـا ، بـا ۰.۸۷ درصـد  )۷۳۳.۵6۹.۷۱۳ (افغانـی  را درسـال مالـی ۱۳۹۵ و ۱.۵۷ درصـد یا مبلـغ) ۱.۲۹۹.۸6۸.۷۱6 ( 

افغانـی را درسـال مالـی ۱۳۹4 بخـود اختصاص داده اسـت. 
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استفاده از وجوه برای فعاليت های عادی و انکشافی: 
توزیع به سکتور ها

دولـت از طريـق مصـرف بودجـه عـادی و انکشـافی سـعی می ورزد تـا به اهـداف مختلف سـکتوری مطابق به اسـترايژی انکشـافی 
ملـی افغانسـتان )ANDS( و برنامـه هـای اولويـت ملـی )NPPs( دسـت يابـد، بنـاً مبلـغ )353.783.014.804( افغانـی مجمـوع 
مصـارف عـادی و انکشـافی کـه از جملـه مبلـغ )259،891،407،671( افغانـی مصـرف بودجـه عـادی و مبلـغ )93،891،607،133( 

افغانـی مصـرف بودجـه انکشـافی مـی باشـد، در سـال 1395 به هشـت سـکتور قـرار ذيل:
i. امنيت

ii. حکومت داری و حاکميت قانون
iii. زيربنا و منابع طبيعی

iv. معارف
v. صحت

vi. زراعت و انکشاف دهات
vii. مصونيت اجتماعی 

viii.  حکومت داری و اقتصادی، تقسيم گرديده است. 
تحـت مصـارف بودجـه عـادی در سـال 1395، سـکتور امنيت بيشـترين سـهم يعنـی )42.73( درصد و بـه تعقيـب آن 13.24 درصد 
درسـکتور زيربنـا و منابـع طبيعـی ، )13.15( درصـد درسـکتور معـارف ، 7.28 درصد درسـکتور زراعت و انکشـاف دهات ، 7.12 
درصـد درسـکتور مصونيـت اجتماعـی ، 6.49 درصـد درسـکتور حکومـت داری اقتصـادی وانکشـاف سـکتورخصوصی ، 5.49 

درصـد درسـکتور حکومتـداری و حاکميـت قانـون و 4.49 درصـد سـکتور صحت اختصاص داده شـده اسـت.  
درحاليکـه درسـال مالی 1394 سـکتور امنيت بيشـترين سـهم يعنـی 49.63 درصد وبه تعقيـب آن 10.58 درصد در سـکتور معارف، 
4 درصـد در سـکتوری حکومـت داری و حاکميـت قانـون، 6 درصـد درسـکتور مصونيـت اجتماعـی وسـال 1392، سـهم سـکتور 
زيربـــنا و منابـع طبيعـی 35 درصـد و بـه تعقيـب آن زراعـت و انکشـاف دهـات 27.9 درصـد، معـارف 9.4 درصـد و صحـت عامه 
8.9 درصـد بـوده اسـت. چنانچـه ايـن سـکتورها بـــرای توسـعه زيربناهـا، منابـع طبيعـی، زراعـت و انکشـاف دهـــات و همچنيـن 
سکتــــورهای معـــارف و صحـت ، مهـــم وحياتـی مـی باشـند. سـهم سـکتور امنيـت 11.3 درصـد، اقتصـادو انکشـاف سـکتور 
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خصوصـی 4.2 درصـد، حکومتـداری و حاکميـت قانـــون 2.3 درصـد و مصئونيـت اجتماعـی 0.9 درصـد وانمـود گرديده اسـت.
جزئيات مصارف عادی و انکشافی مطابق به توزيع بر اساس سکتورها در ذيل ارائه گرديده است:

جدول 2.10 مصارف عادی و انکشافی سال 1395 ) توزيع سکتوری( ار قام به مليون افغانی

فيصدی سهممجموعانکشافیعادیسکتور ها

149.9061.271151.17842.73امنيت

18.0901.32719.4175.49حکومتداری و حاکميت قانون

6.20540.64146.84713.24زيربنا و منابع طبيعی

37.9648.56046.52413.15معارف

3.53012.36915.8994.49صحت

2.18623.57225.7597.28زراعت و انکشاف دهات

24.20298525.1887.12مصئونيت اجتماعی

17.8055.16322.9686.49اقتصاد وانکشاف سکتورخصوصی

259.89193.891353.783100مجموع
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 وجـوه تحصیل و تصفیه شـده از نتایج بازرسـی های قبلـی اداره به
اسـاس مکاتیب اطمینانیه طی ربع سـوم سـال مالـی 1396

      اداره عالـی تفتیـش منحیـث عالیتریـن نهـاد بازرسـی کننـده امور مالی وحسـابی درسـطح کشـور، مطابق به قانـون اداره عالی 
تفتیـش، پالیسـی اداره و معیـارات سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش )انتوسـای(، امور مالی و حسـابی سـال قبـل ادارات 
دولتـی را در مرکـز، والیـات و همچنـان نمایندگـی هـای ادارات دولتـی را درخارج کشـور،به شـکل نوبتی و براسـاس یـک پالن از 
قبـل ترتیـب شـده، طورقیـدی بازرسـی نمـوده وگـزارش های ارایه شـده از نتایـج بازرسـیها را پـس از تحلیل جهت تطبیـق نتایج 
بازرسـی هـا و نظریـات تفتیـش، رسـماً بـه مراجـع ذیربـط ارسـال مینمایـد. مراجع بازرسـی شـده مطابق به مـاده پانزدهـم قانون 
اداره عالـی تفتیـش مکلـف انـد تـا از چگونگی اجراآت شـان پیرامون مشـاهدات و سـفارش های تفتیـش در میعاد معینه رسـماً به 
اداره عالـی تفتیـش اطمینـان دهنـد. مکاتیـب اطمینانیـه ایکـه در ارتبـاط بـه چگونگـی تحقـق نتایج تفتیش طی ربع سـوم سـال 
مالـی ۱۳۹6 از مراجـع بازرسـی شـده مواصلـت ورزیـده، نمایانگر تحصیـل و تصفیه یک قسـمت از مبالغ بیرون نویس شـده نقدی 
و همچنـان تحصیـل و یـا قیـد و ثبـت وجـوه جنسـی، از نتایـج بازرسـی های قبلـی بوده کـه جزئیات آن بـه تفکیک ریاسـت های 

سـکتوری اداره، حسـب ذیل ارایـه میگردد:

به اساس مکاتيب واصله طی ربع سوم سال مالی 1396 از واحدهای بودجوی محلی، از صورت تحصيل و تصفيه مبالغ ذيل اطمينان داده شده است.

مدارکبیروننویسیهایتحصیلشدهو
تصفیهشده

وجوهتصفیهشدهوجوهتحصیلشده
مالحظات

اسعاریافغانیاسعاریافغانی

466۱6۵تفاوت مالیه

۹4۱۰۰باقیات سنوات ماضیه

۱۵۷۸6۰اضافه پرداخت

4۵4۳اضافه سنجش

۵۵6۵باقیداری معتمدین

۷۳6۰۰اجاره

۵۱۳۱بازگشتی

۱۱۳۷۵۰۹قیمت جنس

6۵۸۰۰۰پول کوپراتیف ها

۵۰۵4۵صرفیه برق

6۱۵۵بدل اعاشه

۱۰۹۹46۹محسوبی ماضیه

۷۸۹۹6۰دیون

۲6۵۹۱۷۳۱۸۸۹4۲۹مجموع
عالوه بر آن از قید و ثبت )۱۵( قلم جنس فاضل نیز اطمینان داده شـده اسـت.



40 تفتیــــش شمـاره دوم  ســـال 1396

بـر اسـاس مکاتـب واصلـه طی ربع سـوم سـال مالـی 1396 به رياسـت تفتيش  شـار والی هـا، از صورت تحصيـل جمعـاً مبلـغ )11506618( افغانی و 
تصفيـه مبلـغ )465000( افغانی  اطمينان داده شـده اسـت.

مدارکبیروننویسیهایاسممرجع
تحصیلشدهوتصفیهشده

وجوهتصفیهشدهوجوهتحصیلشده
مالحظات

اسعاریافغانیاسعاریافغانی

ریاست سرسبزی شار 
والی کابل

قیمت مقدار )۳4۷( لیتر دیزل و 
 نامه )۱۲۳۲(   ۱۳۹6/۳/۲۸-۰-۱۷۰۸۷مقدار )4۲( لیتر پطرول

شار والی شهر چاریکار

 نامه )۱۰4۹(   ۱۳۹6/4/۱۷-۰-۲.۷۱۳.۵۸4قیمت زمین

 نامه )۱۰4۹(   ۱۳۹6/4/۱۷-۰-4۵۹.۰۰۰تکس لوایح

 نامه )۱۰4۹(   ۱۳۹6/4/۱۷-۰-4.۵۸4باقیداری

ریاست ناحیه یازدهم شار 
والی کابل

محصول صفایی از سال ۱۳۹۰ 
 نامه )۱۷6(   ۱۳۹6/۵/۲-۰-644۵۷4الی ۱۳۹4

 نامه )4۵6(   ۱۳۹6/۵/۱۱ ۰-۹46۲کرایه و محصول صفایی

شاروالی شهر بامیان

 نامه )۱۲۸(   ۱۳۹6/۵/۱-۰-۱۹۷۷۱۲کمیشن ترانسپورتی

 نامه )۱۲۸(   ۱۳۹6/۵/۱-۰-۹6۸۳۰مالیه

 نامه )۱۲۸(   ۱۳۹6/۵/۱-۰-۳۰۹۱۸۱۵محصول صفایی

 نامه )۱۲۸(   ۱۳۹6/۵/۱-۰-۱۷664کرایه

 نامه )۱۲۸(   ۱۳۹6/۵/۱-۰-۵۰۵۰۰۰قیمت زمین

 نامه )۱۲۸(   ۱۳۹6/۵/۱-46۵۰۰۰-۰پیشکی تصفیه شده

 نامه )۱۲۸(   ۱۳۹6/۵/۱-۰-۳۰۲۵۱باقیات

شار والی شهر اسعد آباد 
والیت کنر

باقیات سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ذمت 
 نامه )۲6۸-۱۸4(   ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-۲.4۰6.۱6۰ادارات دولتی

 نامه )۲6۸-۱۸4(   ۱۳۹6/۵/۳۰--6۳۰۰۰پول تضمین

 نامه )۲6۸-۱۸4(   ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-4۷۵6باقیداری معتمد جنسی

 نامه )۲6۸-۱۸4(   ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-۳۳۵۹6۵محصول صفایی ادارات دولتی

محصول صفایی جایداد های 
 نامه )۲6۸-۱۸4(   ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-۱4۵۵۲۰تجارتی

محصول صفایی جایداد های 
 نامه )۲6۸-۱۸4(  ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-6۳۷46رهایشی

 نامه )۲6۸-۱۸4(   ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-6۲۵۳۷کرایه

 نامه )۲6۸-۱۸4(  ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-۵6۲۳۷۱تأمینات ذمت )۵( تن قراردادیان

 نامه )۲6۸-۱۸4(   ۱۳۹6/۵/۳۰-۰-۷۵۰۰۰)۱۲( درصد جریمه تأخیر

۱۱۵۰66۱۸46۵۰۰۰مجموع
 عالوه بر آن از صورت تحصیل قیمت یک مقدار اجناس باقی و جمع و قید معتمدین نیز اطمینان داده شـده اسـت.
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بـه اسـاس مکاتيـب واصله طی ربع سـوم سـال مالی 1396 از مراجع بازرسی شـده از جانب رياسـت تفتيـش )تصدی ها و مؤسسـات( از صورت تحصيل و 
تصفيه مبالغ اطمينان داده شـده است.

مدارک بیرون نویسی های اسم مرجع
تحصیل شده و تصفیه شده

وجوه تصفیه شدهوجوه تحصیل شده
مالحظات

اسعاریافغانیاسعاریافغانی

آمریت نمایندگی ملی بس بلخ
۷۸۱۲۸باقیات

)۳6۷( مورخ ۱۱/4/۱۳۹6
6۲44۷دیون

دآریانا افغان هوائی شرکت

)44۹-۵۱۰۳4( مورخ 4۱6۰۱۰/4/۱۳۹6اضافه پرداخت

۳۰۲۳باقیداری
)۲۷۰۲( مورخ ۳۱/4/۱۳۹6

۲۲۵۸۵۱4کم سنجشی مالیه

ریاست برشنا والیت ننگرهار
۱۲۲۲۱جریمه تأخیر

)۱۸۳( مورخ ۲۲/4/۱۳۹6
۷۵۱۲۲۷۸6۲طلبات

ریاست خدمات بندر حیرتان 
)استراس(

۱۱6۱۱۷۰کرایه

)۷۷۷( مورخ ۲۸/4/۱۳۹6

6۵۸۸۲۰صرفیه برق

۲۷۹۵ دالرتکس شرکت ها

۸۵۱۳۲طلبات

۸۳۵۸۲۵قرضه

۱۹۷۹۷۸جریمه تأخیر

تصدی پنبه و روغن نباتی 
)جن پرس(

۱۱۰4۳۲۷۰طلبات

)۱4۳۰( مورخ ۱۷/۵/۱۳۹6

۲۳۸۸۱۱۷۲کرایه و جریمه تأخیر

۳۰۰باقیداری

۱۰۸۹دیون

۱۰۰۰۰۰۰صرفیه برق انتقالی

تصدی مسابری ملی بس 
)۱۸۹( مورخ ۲۷۸۸۲۰۱۸/۵/۱۳۹6قرضهوالیت هرات

ریاست تصدی فابریکات کود 
)۸۱۳( مورخ 4۰۸۵۹۰۲۲/6/۱۳۹6جریمه تأخیرو برق

۲۷۹۵ دالر۷۹۳۱۳4۹۸۵6۳۵۳6مجموع

 بـه اسـاس مکاتیـب واصلـه طـی ربع سـوم سـال مالـی ۱۳۹6 از مراجع بازرسی شـده به ریاسـت تفتیـش عوایـد از صورت تحصیـل و تصفیه 
مبالـغ قرار ذیل اطمینان داده شـده اسـت.

مدارکبیروننویسیهایتحصیلشدهواسممرجع
تصفیهشده

وجوهتصفیهشدهوجوهتحصیلشده
مالحظات

اسعاریافغانیاسعاریافغانی

46۲۵۷تصفیه صرفیه برق باحوزه برشنای بلخریاست ترانسپورت بلخ

۲6۲۹6۰کم سنجشی در اظهارنامهمدیریت عمومی گمرک پکتیا

۳۰۹۲۱۷مجموع
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مقاالت

 دفرانسې هیواد دمحاسباتو دیوان

دعمومـي اقتـدار دخوندي توب او د اداري لګښـتونود روڼتیا په موخه ، دعمومي 
مشـارکت قبلـول  حتمـی خبـره ده  ؛ دغـه مشـارکت بایـد پـه عادالنـه توګـه ، پـه 
ټولـو خلکـو کـې ددوي د ځواکمنتیـا پـه نسـبت تـر سـره شـي. دغه مشـارکت ) 
ګـډون والـی( عبارت له مالیاتو څخه دي  چې دښـاریانو له لـوري ددولت خزانې 
تـه لیـږدول کیـږي نـو پـدي اسـاس ټـول ښـاریان حق لـري تر څـو  په خپلـه او یا 

دخپلـو اسـتازو په وسـیله  ددغو لګښـتونو پـه اړه معلومـات ولري.
لــري اصــواًل هغــه هیوادونــه چــې  نظامونــه  سیاســی  دولســواکۍ 

اصلــي  حــق  د  واکدارنــو پــه توګــه  ، واک دټولټاکنــو لــه ،خلــک 
ــتازو  ــي اس ــو قانون ــه الرې خپل ــې پ ــه چ ــه دولتون ــږدوي ،هغ ــه لی ت
پــه مســتقیمو رایــو مینــځ تــه راځــي  ، باید دغــو هیوادونــو کــې  دخلکــو 

د لګښــتونوپه اړه خلکوتــه ځــواب ویونکــي دعمومــي مالــي ســرچینو 
اووسي. 

مالـی  پـر  مسـایلو باندې دڅارنې اوپلټنې دبنسـټونو ددولـت 
څخـه  جملـې  یـو هـم  دمحاسـباتو دیـوان ده،  چـې پـه لـه 

پـه 1807 زیږدیـزکال کـې پـه فرانسـه کـې لومړي ځل سـره 
شـو.  او ورسـته یـې بیـا پـه اساسـي قانـون کـې پرانسـتل 

پیـدا  پـه ځـای  هیوادونـو  دډیـرو  ورپسـې   ،او  کـړ 
حقوقـي نظامونـو کـې تـر غـور النـدې 
ونیـول شـو او دم ګـړۍ ټـول هیوادونـه 
دغه سـي یو دڅارنې او پلټنې بنسـټ 
لـري   . نـو پـه پیـل کـې دفرانسـې 
دیـوان   دمحاسـباتو  هیـواد 
دپیدایښـت دڅرنګوالی په 
اړه یـوه کتنـه لـرو اگرچـه 

ددغـه دیـوان اوسـینۍ دنده له عمومي حسـابونو څخه پلټنه ده، خـو دغه دیوان  
پـه پیـل کـې یواځـې دخزانې مالي اسـنادونه تـر پلټنې النـدې نیول. په فرانسـه 
کـې  ، لومـړي د دولـت مالـي حسـابونه تـل د پادشـاه پـه واک کـې وه  ؛ حتـی د 
سـفرپه وخـت کـې بـه یې هـم له ځانه سـره لـرل پـه 1194 کال کې هغـه جګړه 
چـې د دانګلسـتان پادشـاه لومـړي ریچـارد  او دفرانسـې پادشـاه دوم فیلیـپ  تر 
مینځ پیښـه شـوې وه ، دفرانسـې هیواد ټول مالی حسـابونه  په یو صندق کې  د 
فرانسـې له پادشـاه سره ول، دانګلستان دپادشـاه الس ته ورغلل او له مینځه یې 
وې وړل، او دا کار د دې المـل شـو چـې دوهـم فیلیـپ  ددولـت دمالي اسـنادونو 
دسـمې سـاتنې پـه فکر کـې شـو، او دلومـړي ځل لپـاره یـې دمحاسـباتو دیوان  

دبنسـټ ډبـره کیښـودله. 
په ۱۲۵۶ کال کې شـاهی دیوان پرانسـتل شـو چې ښـارواالن باید هر کال خپل 
حسـابونه دغه دیوان ته  ورولیږي.  څو کاله ورسـته او په ۱۳۰۳کال کې  دپاریس 
دمحاسـباتو خونـه جوړه شـوه، چې په ځانګـړې توګه یې مالي مسـایل تر پلټنې 
الندې نیول او د فرانسـې تر سـتر  انقالبه پورې دوام درلود  . دڅوارلسـمې پیړۍ 
پـه ورسـتیو کـې  دپاریـس دمحاسـباتو خونـه  دیـو خپلواکـه بنسـټ پـه توګـه لـه 

شـاهي  دیوان څخه بیله شـوه.
 دفرانسـې دسـتر انقـالب څخـه ورسـته ، کلـه چـې دقانـون پوهانـو لـه لـوري  
پـه  پـه  کنوانسـیون کـې  دحسـابدارۍ   ، پرانسـتل شـو  دفتـر  دحسـابداری 
کمیسـون  تبدیـل  شـو،  بشـپړ اجرایـوی واک یـې  دعمومـي بودجـې دتنظیـم 
لپـاره نـه درلـود  .ورپسـې د۱۸۰۷کال دسـپتامبر پـه ۱۶نیټـه یـې دمحاسـباتو 
دیـوان پرانیسـت   چـې دټولـو عمومـي حسـابونو دکنتـرول واک یـې درلـود. 
دمحاسـباتو دخونـې پـه پرتلـه یـې داځـل  دمحاسـباتو دیـوان  دهیـواد دعالي 
دیـوان پـه ردیف کې قراردرلود اودفرانسـې قانـون پوهانو ورته ښـه امتیازات هم  

منلـي ول. 

پشتو ژباړه:
محمد احسان بابکرخیل
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دفرانسې دعمومي محاسباتو دیوان جوړښت 
پـه فرانسـه کې دیـوان دیوخپلواک  قضایی سـازمان په توګه  دپارلمـان او اجراییه 
قـوې تـر څنـګ دنده تر سـره کـوي. په اصل  کـې ونـډه د داخلي مالـي کړنې او 
حسـابونه  تـر پلټنو الندې نیسـي ، خو ددغـه کار داغیزمنتیا لپاره ورسـته بیا نور 
اداري واکونـه هم ورته وسـپارل شـول. دیوان یوه اداري محکمه شـمیرل کیږي. 
خو دتشـکیل دندې اودتصمیم نیولو دجوړښـت له پلوه قضایی محکمې ته ورته 
والـی لـري.  دمحاسـباتو غـړي دقضایـی منصـب لرونکـي دي. او هیڅـوک حق 
نلـري هغـوي مجـازات ،انفصـال او لـه دنـدې لـرې کـړي  مگرپه یویـې ځانګړې 

طریقـې سـره چې هغـه په قانون کـې ځانګړې شـوې ده  . 
دپـا ملرنـې وړ ده چـې په فرانسـه کې ، په هره سـیمه کـې دخزانې یـو خپل واک 
حسـابدارۍ څانګـه  شـتون لـري . ، چې د دیوان محاسـباتو دنده تر سـره کوي. 
کومـې دوسـیې چـې په دغه بنسـټ کې پلټـل کیږي له سـره غور کولـو په موخه 
دمحاسـباتو عمومـي دیـوان تـه لیـږل کیـږي  . دیـوان یـو دایمـي څارنـه  د دغـو 

سـیمه ایـزو څانګو پر کړنـو لري. 

فرانسه کې  د محاسباتو دیوان دنده په 
 د دغـه ماموریـت  پـه موخـه او لـه پارلمان سـره دهمکارۍ لپـاره، دیـوان هر کال 
پارلمـان تـه رپـوټ ورکوي،  چې دغـه رپوټ  دملي اقتصـاد دارزونـې  او دعمومي 
مالیـې پـه اړه ده. دغـه مـدارک د مقدماتـي رپوټونـو پـه توګـه دمالـي او بودجوي 

بحثونـو کـې دپارلمان غـړي ترې ګټـه اخلي.
دفرانسـې محاسـباتو دیـوان مکلـف ده تـر څـو خپـل کلنـی رپـوټ  جمهوري 
ریاسـت تـه واسـتوي  او پارلمـان تـه یـې هـم وړانـدې کـړي . دغـه رپـوټ باید  
دوزیرانـو ،دسـیمه ایـزو حکمتونو اسـتازو ،  موسسـاتو، شـرکتونو،ډلو او په ګټه 
کـې دننـه دسـتګا ګانـو تـه ځـواب ویونکـی اووسـي، او رپـوټ بایـد په رسـمي 

ورځ پاڼـه کـې خپور شـي. 

دبودجې دقانون داجراکنترول 
دیـوان هـر کال دتیـر کال  دبودجـې داجـرا یـو رپـوټ  پارلمـان تـه لیـږي. پدغـه 
رپـوټ کـې پـه غـور سـره  دبودجـې په لګولـو کـې د دولت نا غیـړي  یـا ددولت نه 
رښـتنوالی  دبودجـې دقوانینـو پـه تر سـره کولـو کې  په الزمه مسـتند اسـنادونو 

وړانـدې کوي . 
پـه همـدې توګـه  کلـه چې دولـت کوم بدلـون پـه اعتباراتو کـې راولي  پـه لومړي 
فرصـت کـې دغه بدلـون دتصویب پـه موخـه پارلمان ته اسـتوي ، دیـوان موظف 
ده تـر څـو د دغـه بدلـون په اړه پارلمـان ته رپـوټ ورکړي دیـوان همدارنګه هرکال 
بایـد  دعمومـي مالـي وضعیـت پـه اړه هـم پارلمان تـه رپـوټ ورکړي ، دغـه رپوټ 
چـې دبودجـوي بحثونـو پـه اړه  ډیره مرسـته کـوي چې هـرکال مخکې لـه اوړي 

څخـه په پارلمـان کې پرانسـتل کیږي .

 مالي محکمه
دمحاسباتو دیوان  دعمومي حسابدارانو حسابونه تر پلټنې الندې نیسي 

او همدارنګـه دمحاسـباتو لـه سـیمه ایـزو څانګـو څخـه پـه رالیـږل شـویو رپوټو نو 
بانـدې لـه سـره غور کـوي. دیوان دهغو حسـابونو پـه اړه هم  قضـاوت کوي  چې 
دولـت څخـه دبانـدې  خـو پـه عمومـي وجـوه کې دخیـل اووسـي. دیـوان کولی 
شـي ټـول دمالـي مدیریت پـوري اړوند مـدارک  دپلټنـې الندې مراجعـو څخه په 

هرکچـه چـې اووسـي السـته راوړي او ترې غوښـتنه وکړي . 

دعمومي هو ډ ارزونه 
د۲۰۰۸کال پـه اساسـي قانـون کـې  نوي ماموریـت کې دعمومي سیاسـتونو 
ارزونـه  ددیـوان لپـاره په رسـمیت وپیژندل شـوه. یعنې ددیوان محاسـبات په 
مینـځ کـې یـوه کمیتـه جـوړه شـوې او غټـې پریکـړې کـوي .دغـې ارزونې په 
ورسـتیو کلونـو کـې ډیروالـی موندلـی  او همـدا اوس د دیـوان پـه مینـځ کـې  
دیـو سـازمان دپرانسـتلو مطالعـه  چـې ددغـه ماموریـت دتضمیـن لپـاره ډیـر 
تناسـب لـري ، داجـرا پـه حال کـې ده. دغـه سـازمان دځانګـړې موخې لري 
اود کنتـرول پـه بیـال بیلـو روشـونو بانـدې والړ ده.ددغـه مشـارکت  جزئیات په 
قانـون کـې په غور سـره ځانګړي شـوي دي  .په حقیقت کې دیـوان دپارلمان 
دسـترګې پـه توګـه  دعمومـي سیاسـتونو دکړنـو دڅرنګوالـی په اړه هـر اړخیز 

څارنـه لـه اجراییه قویـې څخه  
 د دولـت دحسـابونوتایید دیـوان بایـد ددولـت حسـابونه تصدیـق کـړي او دغـه 
کارد بودجـې دقانـون سـره سـم  هـر کال تـر سـره کیـږي .پـه لومړي ځـل د دغه 
ماموریـت کړنـې د۲۰۰۶کال دبودجـې په قانون کې  تر سـره شـوې ، اودغه نوی 
ماموریـت ، دیـوان  یـې دمالیـې داصالح پـه زړه کـې قرارنیولـی ده. د۲۰۰۸کال 
داساسـی قانـون له سـمون څخه ورسـته ددولتي حسـابونو دتصدیق لپـاره درې 
اصلـه څرګنـدوي. لومـړی معیـار ددولتـي حسـابونو مطابقت لـه جـاری مقرراتو 
سـره ده. دوهم معیار دحسـابونو روڼتیا ده ؛ ا و باالخره دریم معیارحسـابونه باید 

د اعتمـاد وړ اووسـي ، یعنـی دولتـي حسـابونه باید پـه واقعتونو والړ اووسـي.

 دښاریانو پوهاوی
کـوم کلنـي رپوټونـه چې  دیـوان یې مجلس ددولت تـه ورکوي  ددیوان په نشـریه 
کـې خپریـږي او دټولـو خلکـو پـه واک کـې ورکـول کیـږي  چـې  دا دعمومـي 
حسـابونو پـه کنتـرول کـې  دښـاریانو دپوهـاوي او خبرولـو مهم عمـل بلل کیږي  
.ګوندونـه، بنسـټونه، او هرڅـو ک ددولـت دحسـابونو لـه روڼتیـا څخـه خبریږي  
اودنـاوړې ګټـې اخیسـتنې یـا سـر غړونـې پـه صـورت کې  دولـت کولی شـي په 

ټاکلـې مـوده کـې الس پـکار شـي    .
سـربیره پـردې کومـې دنـدې چـې پورتـه ورتـه اشـاره وشـوه ، دیـوان ځینـي نور 
بنسـټونه هـم تـر پلټنې النـدې    ، نیسـي :لکه ټولنیز بنسـټونه ،هغه سـازمانونه 

چـې د دولـت لـه مرسـتو څخـه ګټـه پورتـه کوي.

منابع :
صدر حاجی پور/ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه اکس مارسی
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د دولت عایداتی سرچینی
 مالیات څه ته وایي او د دولت عایداتي سـرچینې کومې دي

دولتونـه د ټولنـې د رهبـرۍ او ادارې مسـؤلیت لري چـې د دغه دندو 
دولتونـو  د  لـري.  ضـرورت  تـه،  عوایـدو  لپـاره  اجـرا  د  مسـؤلیتونو  او 
عوایـد نظـر د اقتصـادي جوړښـتونو فـرق کـوي، پـه بعضـې هیوادونو 
کـې د دولـت عوایـد متکـي دي د خلکـو څخـه د مالیاتـو پـه راټولولـو 
بانـدې، خـو پـه ځینـو هیوادونو کـې د دولت عوایـد بیا د اولیـه موادو 

د اسـتخراج څخـه لکـه تیـل، ګاز او نـور معدنـي مـوادو تشـکیلوي.
مالیـات د مهمـو او معمولـو مالـي سـرچینېو څخه د دولت د لګښـتونو 
د تأمیـن لپـاره شـمیرل کېږي او همدارنګه د دولت د مالي سیاسـتونو 

د مهمـو ابزارو څخـه ګڼل کېږي.
دولـت د مالیاتـو پـه وسـیله کـوالی شـي چـې ډیـر رفاهـي او ټولنیـز 

خدمـات خلکو ته وړانـدې کړي، او ډیریو اقتصـادي او ټولنیزو جریاناتو 
تـه حرکـت ورکړي.دولتونه معمواًل کوښـښ کوي چې د خپل لګښـتونه 

د مالیاتـو څخـه چـې یـو بالعوضه ورکـړه ده تأمیـن کړي.

د دولت عایداتي سرچینې
دولتونـه د خپـل عـادی او انکشـافی مصارفـود تمیویـل لپـاره معمـوال 
دوه ډولـه عوایـد لـری یـو مالیاتی عوایـد او دوهـم  غیرمالیاتی عواید.

غیرمالیاتي عوایـد 
عوایدوتـه  انـدازه  ډیـره  پـه  دولتونـه  لپـاره  مصارفوتمویـل  دعامـه 
ضـرورت لـری غیرمالیاتـی عوایـد د نـړی پـه اکثـره هیوادونـو کـی د 

وحیدالله وفا
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مالیاتـی  د  اهمیـت د لحاظـه  او د  هغـوی بشـپړه عوایـد تشـکیلوی 
عوایـدو نـه وروسـته دوهـم ځـای کـی قـرار لـری هرڅوکـه پـه بعضـی 
هیوادونوکـی لکـه نفـت لرونکـی هیوادونه ممکـن غیر مالیاتـی عواید 

نسـبت پـه مالیاتـی اعوایـدو زیـات وی.
چـه دغـه عوایـد کولی شـو پـه مختلفو برخـو بانـدي طبقه بنـدی کړو 

پـه عمده توګـه په النـدی ډول دی.
1-اسـتقراضی عوایـد 2- پولـی عوایـد   3- دطبیعی سـرچینېو عواید 

4- دامالکـو او خدماتـو لـه درکه عواید
غیرمالیاتی عواید نظر د هیوادونو د سیاسـی او اقتصادی جوړشـتونو 

په اسـاس فرق کوی
مالیاتـی  لـری دغیـر  اقتصـاد  پـه کـوم  هیوادونوکـی چـي سـالمتره 

بانـدي دی  پـه قـرض  تاکیـد  عوایـدو 
مګـر هغـه هیوادونـه چـي غیرپیشـرفته اقتصـادی جوړشـتونه لـری پـه 
پولـی عوایـدو او د اولیه مـوادو د خرڅالو په عوایـدو باندي تآکید ګیږي.

مالیاتي عواید
مالیـات مختلـف ډولونـه لـری مګردپخوانـی طبقـه بنـدی پـه اسـاس 
مالیـات په مسـتقیم اوغیر مسـتقیم مالیاتو باندي تقسـیم شـوی دی.
او  دارایـي  د خلکـود  ایـا  معنـا ده چـي  پـه دی  بنـدی  تقسـیم  دغـه 

عوایدونـه مالیـات راټول شـی یـا په تولیـدی اومصرفی اجناسـو باندي 
وضـع شـی. خـو هرڅـه د مخـه لمـړی مالیـات پیژنـو او وروسـته بیـا 

یي. ډولونـه 

دمالیاتـو مفهوم او څرنګوالي
دمالیاتـو پـه بـاره کښـې زیـات تعریفـو نـه وجـود لـري چـې دهغـې له 

جملـې نـه یـو څـو دانـې پـه دی ځـاي کـې ذکـر کوؤ.
1-مالیـات لـه هغـې الزمـي تادي څخـه عبـارت دی چـې دت دمالی 
بنسـټ پـه تقویـه کولـو کښـې او همـد ارنګـه دعامـه هـو سـایني لپاره 
پداسـې حـال کښـې چـې پرتـه لـه کـوم متقابـل خدمـت نـه ترسـره 
حقیقـي  او  حکمـي  ټولـو  لـه  کـول  ارایـه  داجناسـو  هـم  اویـا  کیـږي 

اشـخاصو نـه دقانـون داحکامـو مطابـق
مالیـات هغـه پولـي امـوال دي چې دیـوه دولـت دخلکو لخـوا ددولت 
دچـارو دپـر مختـګ پـه منظـور تادیه کیـږي . مالیـات دافـرادو دځینو 
اموالـو او دارایـي انتقـال دی ددولت بودجې ته . همدارنګه اکسـفورد 
برخـې  اجبـاري  لـه  مالیـات  ی  تعریفـو  داډول  مالیـه  ډکشـنری 
اخیسـتني څخـه عبـارت دی چې پـه افـرادو دارایـي عوایدواوصنایعو 

بانـدې پـه دي خاطـر وضـع کیـږي ترڅـو دولـت حمایه شـی.
عبـارت  نـه  ورکـړي  اجبـاري  لـه هغـه  تعریف:مالیـات  عـام  دمالیاتـو 
دی چـې دولـت یـي پرتـه لـه کـوم متقابـل خدمـت دټاکلـو قوانینـو او 
مقرراتـو مطابـق افـرادو نـه الس تـه راوړي. نـو پـه دی اسـاس مالیـات 
ددولـت دعوایدویـوه اصلـي سـرچینه ده کـوم چـې ددولـت دي دندو 
سـرته رسـولو لپـاره اخیسـتل کیـږي اما دکالسـیک مکتـب طرفداران 
بیـا مالیـات یـوازې ددولـت دوظایفـو له الرې دلګښـتونو جبـران بولی 
او هغـه وظایـف همدارنګـه هغـه عمومـي او ضـروری خدمـات ؤ چـې 

دبـازاردکار ددوام او پرمختـګ لپـاره ؤ.
ددخالـت  ددولـت  او  سـره  کولـو  طرحـه  پـه  نظریـې  دخپلـې  کینـز 
ضـرورت تـه پـه کتـو سـره ددې لپـاره چـې اقتصـادي ثبـات سـاتل 
بـل  یاپـه  ورکړیـدي  اهمیـت  تـه  سیاسـت  اقتصـادي  مالـي  شـووي 
عبـارت دهغـه لـه نظـره مالیـات یـوازې دمصارفـو دسـاتلو او مخنیوي 
دتـر سـره کولـو  بلکـه ددولـت داقتصـادي سیاسـتونو  نـه دي  لپـاره 

لپـاره هـم یـو عایـد کیـداي شـي .
انـدازې څخـه عبـارت دي چـې دیـو  لـه هغـه ټاکلـي  مالیـه دپیسـو 
معینـې فیصـدي په اسـاس لـه عوایدو او دارایـي نه ددولـت خزانې ته 
ورکـول کیـږي . یـا په بـل عبـارت مالیات له هغـه ورکړو نـه عبارت دي 
چـې دولـت یـي دعامـه لګښـتونو لپـاره پـه مسـتقیم او غیـر مسـتقیم 
ډول پـه قطعـی صـورت سـره پرتـه له کـوم بدلې نه ترالسـه کـوي چې 
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دمالیاتـو دغـې تعریـف تـه پـه کتـو سـره مونـږ تـه النـدې دري مهمـي 
نقطـي پـه الس راتالي شـي

1- حتمـي والـي: پـه دې حالـت کښـې مالیـات لـه هغـې ورکـړ ې 
اختیـاري  او  کیـږي  وضـع  لـوری  لـه  ددولـت  چـې  دي  عبـارت  نـه 

لـری  نـه  خصوصیـت 
پـه  مالیـات دقـرض  پـه دي ځـاي کښـې  2- دمالیـې قطعېوالـي: 
خـالف چـې هغه هـم ددولـت دعامـه سـرچینېو څخه شـمیرل کیږي 
کلـه چـه یـوه انـدازه پـول یـا پیسـې ورکـړي شـي نـو بیـر تـه هغـه نـه 

ورکـول کیـږي .
3- بیـدون لـه کـوم بـدل نـه: پرتـه لـه کـوم عـوض نـه مالیـه پـدې 
نـه هیـڅ ډول  لـه دولـت  پـه مقابـل کښـې  مفهـوم ده چـې دمالیـې 
عـوض نـه وینی نـو یوازي دمالیـه ورکوونکـي لخو ددارایـي ورکول دي 

ددولـت خزانـي تـه اوبـس 
مالیات په عمومي ډول په دوه برخو ویشـل شـوي دي: 

Direct taxes:1ـ مستقیم مالیات
Indirect taxes:2ـ غیر مسـتقیم مالیات

مالـي  او  مـودي  مالـي  چـې  دي  مالیـات  هغـه  مالیـات:  مسـتقیم 
حامـل یـو شـخص وي یعنـې مالیـه ورکوونکـی او مالیـه زغمونکـی یـو 
کـس وي یـا مسـتقیم مالیـه هغـه مالیـه ده چـې د اشـخاصو څخـه په 
مسـتقیم ډول د فعالیـت او ملکیـت په اسـاس اخیسـتل کیږي، لکه د 
ځمکـې مالیـه،د عوایدو مالیـه، د کرائې مالیه،دشـرکت د جواز مالیه، 
موسسـاتو مالیـه ) زراعتـي، صنعتـي، ماهي فـارم، چرګوړو فـارم( مزد 

مالیـه او داسـې نـور اوس پـه دغـه مالیاتـو لـږ روښـنایي اچوو:
1ـ د ځمکـې مالیـه: هغـه مالیـه ده چې د ځمکې د انـدازې له مخې 
د یـو کال پـه دوران کـې د ځمکـې د مالـک څخـه تـر السـه کیـږي، د 
اساسـي قانـون لـه مخـې کلـه چې یو شـخص یـو جریب ځمکـه ولري 
د ٥0 افغانـۍ مالیـي پـه ورکـړې مکلـف دی . د مالیـې د سـنجش لـه 
مخـې هغـه ځمکـه چـې د نیـم جریب څخـه کمـه وي اویا نیـم جریب 
وی مالیـه نـه اخیسـتل کیـږي، او کلـه چـې خمکـه د نیـم جریـب نـه 
زیاتـه شـي د ځمکـې مالـک دمالیـه پـه تادیـه مکلـف دی، کـه چیرې 
ځمکـه د یـو کورنـۍ پـورې تړلـې وي، تـر دوه جریبـه ځمکـې مالیـه 
نشـتهکله چـې د کورنـۍ ځمکـه د دوه جریبـو نه زیات شـي د ځمکي 

مالـک دمالیـې پـه ورکـړې مکلف دي.
ځنـي ځمکـي دمالیي نه معاف دي چي په الندي ډول دي،

الف:دولتـي ځمکه مالیه نه لري. 
ب:هغـه ځمکـې چـې د کروندې نـه پاتې وي، د کرنـۍ د کارمندانو او 

د وخـت د والـي تـر تایید وروسـته د مالیې د ورکړې څخـه معاف دی. 
د:هغـه ځمکـې چـې د نیکو کارونـو لپاره وقف شـوی وي او د هغې نه 
کومـه ګټـه نـه تر السـه کیږي، لکـه جومـات، دینـې مدرسـه، تعلیمي 

ځایونـه او داسـې نـور د مالیاتو څخـه معاف دي. 
ج :هغـه ځمکـې چـې د مالـدارۍ فـارم، چرګـوړو فـارم، ماهـي فـارم، 
مچیـو فـارم، دحیوانانـو د روزنـې لپـاره بیلـې شـوي دي مالیـات ترې 

نـه اخیسـتل کیـږي، مګـر د عوایـدو څخـه مالیـات اخسـتل کېـږي. 
نـه  مـزد  د  شـخص  یـو  د  چـې  ده  مالیـه  مالیه:هغـه  مـزد  او  عوایـدو 
اخیسـتل کیـږي، یـو شـخص صفـر نـه تـر پنځـه زره افغانـۍ مزدپورې 
دمالیـې څخـه معـاف دي اوکلـه چـې مـزد ٥000 کیـږي د پنځـه زرو 
نـه تـر 12٥00 پـوري 2 فیصـده مالیـه اخسـتل کیږي. کله چـې د یو 
شـخص مـزد معـاش 12٥00 نـه زیاتوالـی مومـي تـر 100000 سـل 
زره یایـو لـک پـوې %10مالیـه اخسـتل کیـږي او کلـه چـې د سـل زره 

نـه زیاتوالـی مومـي %20 مالیـه اخسـتل کېـږي.

د مسـتقیم مالیاتو ګټه 
1ـ د وطـن پرسـتۍ جذبـه: )خلـک پـه مسـتقیم ډول مالیـات ورکوي( 

او دوطـن پرسـتۍ جذبـه پکـې پیـدا کېږي. 
2ـ پـه اسـانۍ السـته راځـي:) د عوایـدو پـه هـره انـدازه کې سـنجش 

او السـته راتللـی شـي(. 
3ـ مساواتمسـتقیم مالیاتـو پـه اسـاس مسـاوات رامنځتـه کیـږي پدی 

کـې غریـب کـم خـان ډیرمالیـه ورکوي
4ـ څوک د مالیې د ورکړې نه انکار نشـي کولی. 
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شهدا مشعل داران راه آزادی و استقالل

از فجـر تاریـخ تـا کنـون رجـال بزرگ بـه عنـوان فاتحـان بزرگ سـربلند 
نمـوده در دل تاریـخ ثبـت گردیـده انـد کـه شـهادت در میـان آنهـا از 
جایـگاه ویـژه برخـوردار اسـت؛ هـر قـدر مـا ناسـوتیان در وصـف ایشـان 
سـخن گوئیـم حـق مطلـب ادا نخواهـد شـد، بزرگـی آنـان آن گونـه کـه 

شایسـته مقـام آنهـا اسـت بـاز گـو نخواهـد شـد.
 امـا شـهادت ، فناشـدن  انسـان  بـرای  نیـل  به  چشـمه  نور و نزدیک  شـدن  
بـه  هسـتی  مطلق اسـت  وشـهید بـه کسـانی گفتـه می شـود که بـه هدف 
کسـب رضـای خـدا وبلنـد نگهداشـتن بیرق اسـالم بـا مال وجـان خویش 
در راه خـدا جهـاد ومبـارزه کنـد ودریـن راه جـان دهـد.  واژه شـهید در 

قـرآن کریـم بـه عنـوان گـواه و شـاهد )گواهـان اعمال( آمده اسـت. 

براسـاس ارشـادات قـرآن کریـم و روایـات اسـالمی ، کسـانی کـه عقیـده 
بـه حـق داشـته و در مسـیر حقیقـت گام بـر مـی دارنـد و در همیـن راه 
از دنیـا مـی رونـد، در زمـره ای  شـهداء قـرار دارنـد، و اجر شـهداء را می 
برنـد. بحث جهـاد، مجادلـه ومقابلـه دربرابرکفروالحاد پس ازبعثـت پیامبر 
اسـالم از سـرزمین عـرب آغـاز  ودرغـزوات مختلـف ، مسـلمانان زیـادی 
دریـن راه شـهید شـدند وبـه اسـاس متـون اسـالمی جهـاد تـا روز قیامت 
همچنـان ادامـه خواهد داشـت. درآغاز ، جهاد به هدف توسـعه وگسـترش 
دیـن اسـالم وتحکیـم احـکام الهـی در روی زمیـن  صـورت مـی گرفـت 
که سـبب شـد سـرزمین هـای زیـادی توسـط مسـلمانان فتـح و مردمان 
کشـورهای متعددی به اسـالم مشـرف شـوند؛ امـا درقرن هـای اخیرجهاد 

عبدالوکیل نایبی
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دربرابرتجـاوز بیگانـه گان به هدف حراسـت از دیـن ، ناموس ، ارزش های 
اسـالمی و تمامیـت ارضـی صورت می گیردکـه به صورت نمونـه می توان 
ازمجاهـدت مـردم افغانسـتان در ادوارتاریـخ نام برد. ایسـتاده گی ، مبارزه 
وپایمـردی مـردم افغانسـتان درقـرن بیسـتم دربرابر ابرقدرت شـرق یعنی 
شـوروی سـابق ، یکی ازنمونه های اسـت که توسـط سـنگرداران راسـتین 

ومجاهـدان راه خـدا وآزادی درتاریـخ معاصرجهـان رقم خورده اسـت.
خـروج نیروهـای شـوروی سـابق بـا بجـا گذاشـتن تلفـات زیـاد جانـی 
درافغانسـتان کـه  از  ده سـال حضـور  پـس  مالـی  وخسـارات هنگفـت 
شـهادت بیـش ازیـک ونیـم میلیـون انسـان ایـن سـرزمین را نیزدرپـی 
داشـت ، نقطـه عطفـی درتاریخ مبـارزات حق طلبانـه مردم افغانسـتان به 
حسـاب مـی آید. با سـرنگونی رژیـم کمونسـتی وپیـروزی مجاهدین ، که 
هنـوز آثارگـرد و خـاک جهـاد ازچهره مـردم افغانسـتان زدوده نشـده بود 
؛ دشـمنان مردم افغانسـتان دسـت بـه توطیه دگـری زدند وبـا حمایت از 
طالبـان و تروریسـتان بیـن المللی یکبـار دگرآتش جنگ را در افغانسـتان 
شـعله ورسـاختند. نیروهـای مجاهدیـن کـه بـار دگردربرابریـک جنـگ 
ناخواسـته وتحمیلـی قرارگرفتـه بودنـد؛ برای بـار دوم باایجـاد حلقه های 

مقاومـت در برابرطالبـان و تروریسـتان بـه جنـگ رویـا رو پرداختنـد.
شـهید احمـد شـاه مسـعود قهرمان ملـی افغانسـتان و یکـی از فرماندهان 
مشـهور مجاهدیـن که بـا راه اندازی جنگ هـای چریکـی دربرابرنیروهای 
شـوری سـابق شـهرت جهانی کسـب کـرده بـود درراس رهبـری مقاومت 
قرارگرفـت. وی بـا آنکـه طـی سـالهای اخیرمقاومت ، جغرافیایـی اندک را 
تحـت سـلطه داشـت همچنان بـا سـازماندهی نیروهای مقاومـت دربخش 
هـای ازافغانسـتان ، دربرابـر تجـاوز طالبـان و تروریسـتان بیـن المللی که 
بـا همـکاری پاکسـتان به صفحه آورده شـده بودند، ایسـتاده گـی کرد؛ تا 
سـرانجام درهجدهـم سـنبله ۱۳۸۰ خورشـیدی بـه دسـت دو تروریسـت 

عـرب تبـار دروالیت تخارجام شـهادت نوشـید.
مسـعود شـخصیت چنـد بعـدی بود کـه شـناخت ابعـاد مختلـف زندگی او 

ایجـاب تعمـق بیشـتر  را مـی نمایـد. به بـاور  دانشـمندان عرصه سیاسـت 
کمتـر شـخصی را میتـوان سـراغ کـرد کـه بـا شـیوه هـا و تکتیـک هـای 
مختلـف؛ جبهـات جنـگ ،فرهنـگ، سیاسـت، تعلیـم و تربیه و سـنگر گرم 
دینـداری را رهبـری کنـد ودر  راسـتای اسـتحکام  نظم و امنیـت در قلمرو  

تحـت کنترولـش ابتـکار عمـل را به دسـت داشـته باشـد. 
پـس ازسـقوط کامـل رژیـم طالبـان و روی کارآمـدن نظـام جدیـد کـه 
ازسـوی جامعـه جهانـی حمایـت می شـد؛ لویـه جرگه اضطراری در سـال 
۱۳۸۱ بـه شـهید احمد شـاه مسـعود لقـب قهرمان ملـی را اعطـا کرد که 
به اسـاس آن روز شـهادت قهرمـان ملی رخصتی عمومی ویـک هفته دگر 
کـه بنام هفته شـهید مسـما اسـت ازتمام شـهدای دوران جهـاد ومقاومت 
مـردم افغانسـتان گرامـی داشـت می شـود. بنا برایـن ازآن زمـان تا کنون 
هرسـال از روز شـهادت قهرمان ملی وهفته شـهید درافغانسـتان ونماینده 
گـی های سیاسـی افغانسـتان درخارج کشـور ازمبـارزات  شـهدای واقعی 

وبرحـق مـردم افغانسـتان یـاد بـود به عمل مـی آید.
گرامـی داشـت ازهفتـه شـهید بـه خاطـری اسـت تـا بـرای آنـان کـه به 
خاطـر دفـاع ازسـرزمین شـان دربرابر تجـاوز بیگانه سـینه سـپرکرده اند 
و جـان باختنـد ارج گـذاری گردد وثانین  رشـادت مجاهـدان راه آزادی 
، بـه نسـل هـای بعـد منتقـل شـود تاالگـوی زنـده گـی شـان قرارگیـرد؛ 
زیـرا در فرهنـگ مـا شـهادت، مرگـی نیسـت کـه دشـمن بـر مجاهـد 

کند. تحمیـل 
شـهادت مـرگ دلخواهـی اسـت کـه مجاهـد بـا آگاهـی ،  منطـق، شـعور 
، بیـداری و بینایـی خویـش؛ خـود انتخـاب می کنـد! شـهادت، در یـک 
کلمـه بـر خـالف تاریخ های دیگـر که حادثه  ای اسـت و درگیـری و مرگ 
تحمیـل شـده بـر قهرمـان و تراژیدی اسـت ؛ امادر فرهنگ مـا، یک درجه 
اسـت، وسـیله نیسـت؛ خود هدف اسـت، اصالت اسـت؛ خود یک تکامل و 
یـک مسـئولیت بزرگ اسـت؛ خـود یـک راه صعود بـه قله معراج بشـریت 

اسـت و یک فرهنگ اسـت. 

شـهیدبـهکسـانیگفتـهمیشـودکـهبههـدفکسـبرضـایخـداوبلند
نگهداشـتنبیـرقاسـالمبامـالوجـانخویـشدرراهخـداجهـادومبارزه

کنـدودریـنراهجـاندهد.



تفتیــــش شمـاره دوم  ســـال 491396

مساعدتهایخارجی
عوایـد و مصـارف دو عنصـر عمـده تشـکیل دهنده بودجـه ملـی می باشـد. 
در صورتـی کـه مصـارف بیشـتر از عوایـد باشـد، کسـر به وجـود می آید که 
بـرای بیالنـس بودجـه، دولت ها بـه مسـاعدت های خارجی و یـا هم قروض 

ضـرورت دارند.
مجمـوع بودجـه ملـی منـدرج در سـند ابتدایـی سـال مالـی ۱۳۹۵ حاوی 
مبلـغ 444.6۰6 میلیـارد افغانی اسـت که ازجمله مبلـغ ۲۷6.۰۵۳ میلیارد 
افغانـی آن بودجـه عـادی و مبلـغ ۱6۸.۵۵۲ میلیارد آن را بودجه انکشـافی 

می دهد. تشـکیل 
سـهم مسـاعدت های خارجـی در بخـش بودجـه عـادی سـال مالـی ۱۳۹۵ 
مبلـغ ۱46.4۳۸  و  افغانـی ۵۵ فیصـد  میلیـارد  مبلـغ ۱۵۰.۷۹۵  حـاوی 
میلیـارد افغانـی ۸۷ فیصـد در بخـش بودجـه انکشـافی می باشـد. بـا توجه 
بـه اینکـه یـک قسـمت از مسـاعدت های بالعـوض بانـک جهانـی به صورت 
)بانـک جهانـی و  بـوده و طرفیـن  تشـویقی ولـی تحـت شـرایط خـاص 
دولـت افغانسـتان( بـر چگونگـی شـرایط و تطبیـق آن متعهـد می باشـند. 
الزم اسـت؛ تـا بـه هـر نحـوی کـه ممکـن اسـت بنـچ مارک هـا مطابـق به 
شـرایط توافـق شـده به طـور مکمـل تطبیـق گـردد. زیـرا بـا نظـر داشـت 

وضعیـت بـد اقتصـادی درسـال هـای اخیـر و بـا توجـه بـه اینکه در سـال 
مالـی ۱۳۹۵ وجـوه تحصیـل شـده از منابـع خارجـی بخصـوص در بخـش 
بودجـه عـادی بـه کسـر مواجه بـوده، ایجـاب می نمایـد؛ تـا وزارت مالیه به 
حیـث هماهنگ کننـده ایـن برنامـه از ابزارهـای الزم جهـت تطبیـق مکمل 
بنـچ مارک هـا و حصـول وجـوه اختصاص یافتـه تدابیر جدی و عملـی اتخاذ 

. یند نما
بر اسـاس معلومات ارائه شـده در حسـاب قطعیه مصرف از بودجه انکشـافی 
در سـال مالـی ۱۳۹۵ مبلـغ ۹۳.۸۹۱ میلیـارد افغانـی می باشـد کـه مبلـغ 
۸.۲۱4 میلیـارد افغانـی آن از منابـع داخلی، مبلـغ ۲۱.۳۵۵ میلیارد افغانی 
آن از مـدرک مسـاعدت های اختیـاری، مبلـغ 6۳.۷۳۷ میلیـارد افغانـی از 
مسـاعدت های بالعـوض غیـر اختیـاری و مبلـغ ۵۸۳.۸۷۳ میلیـون افغانی 
آن قـروض می باشـد. اگـر از نگاه مصـرف بودجه انکشـافی محاسـبه نمایم، 
۹۰.6۲ فیصـد مصـارف بودجـه انکشـافی از مسـاعدت های خارجـی تمویل 

شـده است.
بـا وجودیکـه بودجه انکشـافی بیشـتر از پنجـاه فیصد به مصرف نمی رسـد، 

آیـا اخـذ قرض از جانـب دولت بـدون مصرف آن ضروری اسـت؟
از مجمـوع مبلـغ ۹۳.۸۹۱ میلیـارد افغانـی بودجه انکشـافی در سـال مالی 

سهم مساعدت های خارجی و 
قروض در تمویل بودجه ملی

بشیر احمد رشیدی
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۱۳۹۵، )4۰.۷4( فیصـد آن مربوطه به کـود ۲۲)خریداری اجناس، خدمات 
و پرداخـت معاشـات(، )۰.۷۸( فیصـد آن مربـوط کـود ۲4)سبسـایدی ها، 
مسـاعدت های بالعـوض و منفعت هـای اجتماعـی( و )۵۸.4۷( فیصـد آن 
مربـوط بـه کـود ۲۵ )کسـب دارایی هـا یـا امـور سـاختمانی، ترمیمـات و 

خریـداری تجهیـزات( می باشـد.
غیـر  خارجـی  مسـاعدت های  از  بودجـوی  واحدهـای   ۱۳۹۵ سـال  در 
اختیـاری شـامل بودجه انکشـافی دولت، نتوانسـتند ۱۰۰ فیصد اسـتفاده 
نماینـد و فیصـدی مصـرف از مسـاعدت های خارجـی غیـر اختیـاری ۵۵ 
فیصـد بـوده کـه در مقایسـه بـا اسـتفاده از بودجه انکشـافی کـه از منابع 
داخلـی تمویـل و ۱۰۰ فیصـد بـه مصـرف رسـیده اسـت، ناچیز می باشـد. 
دلیـل مصـرف پایین بودجه غیر اختیـاری عدم موجودیت پـالن تدارکاتی 
جامـع و کارا در بخـش مدیریـت پروژه هـای مختلف که توسـط واحدهای 
بودجـوی تطبیـق می گـردد، می باشـد. بر عـالوه وزارت هـا و ادارات دولتی 
در بخـش مصـارف بودجـه اختیـاری دسـت باز داشـته و در هـر بخـش 
کـه بخواهنـد بـدون ضـرورت بـه نظـر تمویـل کننـده آن را بـه مصـرف 

می رسـانند.
 همچنـان تمویـل حـدود )۵۵( فیصـد بودجـه عادی سـال مالـی ۱۳۹۵ از 
مـدرک مسـاعدت های خارجـی در نظـر گرفته شـده، لهـذا عدم جـذب این 
وجـوه تصـرف بودجـوی نبـوده بلکـه به حسـاب دونـر مربوطـه باقی مانـده 
اسـت. بنـاً  بهتـر خواهـد بـود؛ تا بـا توجه بـه مشـکالت مالی دولـت، حین 
ترتیـب بودجـه مصـارف ادارات مطابـق بـه تشـکیل منظـور شـده برمبنای 
واقعیت هـای عینـی دقیـًق محاسـبه و بودجـه آن بـه اسـاس نیازمندی هـا 
ازیک طـرف  طریـق  ایـن  از  تـا  گـردد؛  تثبیـت  واقعـی،  ضرورت هـای  و 
از مسـاعدت های خارجـی اسـتفاده مؤثـر صـورت گیـرد و از جانبـی هـم 

وزارت هـا و ادارات دولتـی بـه اهدافشـان موفـق گردنـد.
از اینکـه حـدود )۹۰( درصـد بودجـه انکشـافی از مـدرک مسـاعدت های 
خارجـی )بالعـوض و قـروض( تمویـل می گـردد، بنـاً عـدم مصـرف بودجه 
انکشـافی بـه هـر دلیلـی کـه باشـد، سـبب می گـردد؛ تا وجـوه تعهد شـده 
بـدون اسـتفاده در حسـاب دونرهـا باقیمانـده و فرصت های اسـتفاده از این 
وجـوه از دسـت بـرود و احتمـال اینکه بنا بر عـدم مصرف بودجه انکشـافی 
در زمـان تعیین شـده، دونرهـا حاضـر بـه پرداخـت وجـوه تعهـد شـده در 
آینـده نباشـند نیـز وجود داشـت. عـالوه بر آن عـدم مصرف مکمـل بودجه 
انکشـافی سـبب عـدم تطبیـق پروژه هـا بخصوص پروژه هـای زیربنایـی و یا 
عـدم تکمیـل پروژه هـای نیمـه کاره گردیده، دولت را از رسـیدن بـه اهداف 
تعیین شـده بازداشـته کـه پیامدهای ناگـواری را برای دولت و مردم کشـور 

در قبـال خواهد داشـت.
 

قروض
بنیـاد  بـر  بین المللـی  هـای  پرنسـیب  برحسـب  خارجـی  قرضه هـای 

توافق نامـه بیـن ممالـک قرضـه دهنـده و جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 
تنظیـم می گـردد. در توافق نامه هـا تذکـر داده می شـود کـه قرضـه در کدام 
بخش هـا بـه مصـرف می رسـد و کشـور قرضـه دهنده در مـورد پـروژه باید 
بدانـد کـه مقـدار پولـی کـه قـرض می دهـد در کـدام پروژه هـا بـه مصرف 
می رسـند. تأدیـه قـروض از طـرف کشـور قرضـه دهنـده به اقسـاط مطابق 
قرضه هـای  عمـوم  به طـور  می باشـد.  بازپرداخـت  قابـل  و  تأدیـه  قـرارداد 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان بـرای تطبیـق پروژه هـای انکشـافی بـوده و 

بـه دو نـوع می باشـد.
۱- قرضه های بدون تکتانه

قرضه هـای بـدون تکتانـه کـه صرف اقسـاط اصـل قرضـه قابـل بازپرداخت 
اسـت، مربـوط صندوق انکشـافی سـعودی می باشـد.

۲- قرضه هـای دارای مصـارف اداری و فیـس )تکتانـه( در صـورت عـدم 
اسـتفاده از قـروض قرضه هـای دارای مصـارف اداری سـال دو بار)شـش ماه 
در شـش مـاه( بـا اقسـاط و مصـارف اداری مطابـق قـرارداد عقد شـده قابل 
بازپرداخـت اسـت کـه این نوع قرضـه اکثراً مربوط بانک انکشـاف آسـیایی، 
بانـک انکشـاف اسـالمی و بانـک جهانـی می باشـد. از مبلغـی کـه قرضـه 
دهنـده در دسـترس گیرنـده قرضـه قرارمیدهـد و نظر به بعضی مشـکالت 
پـروژه وی کشـور گیرنـده قرضـه نمی توانـد از آن اسـتفاده نمایـد از یـک 
فیصـد مشـخص فیـس می پـردازد، کـه بنـام فیـس تعهـد یـاد می شـود و 
تمـام قرضه هـای بانـک جهانـی تحـت ایـن شـرایط می آیـد. ایـن فیس ها 

در تمـام کشـورهای جهـان یکسـان می باشـد.
قـروض دریافتـی سـال های قبـل از سـال ۱۳۸۱ دولـت جمهوری اسـالمی 
افغانسـتان را جمعـاً مبلـغ ۱۱4۷۲.۸6میلیـون دالـر امریکایـی، مبلغ ۵6.۹ 
میلیـون پونـد انگلیسـی و ۵ میلیون کرونـر دنمارکی بوده کـه ازجمله مبلغ 
۱۰،۵6۵.۹۵ میلیـون دالـر، ۵6.۹ میلیـون پونـد و مبلـغ ۵ میلیـون کرونـر 
دنمارکـی تصفیـه و مبلـغ ۹۰6.۹۱ میلیـون دالـر امریکایـی، بـدون تصفیه 

باقیمانده اسـت.
ازجملـه قـروض تصفیـه نـا شـده مبلـغ ۸۹6.۷۸ میلیـون دالـر، مربـوط به 
کشـور روسـیه و مبلـغ ۱۰.۱۳ میلیـون دالـر مربـوط بـه کشـور جمهـوری 
اسـالمی ایـران، وانمـود گردیده اسـت. قروض ایکه از سـال ۱۳۸۱ الی اخیر 

سـال مالـی ۱۳۹4 دولـت افغانسـتان دریافـت نموده. 
مجمـوع قرضـه تعهـد شـده بانـک جهانـی حـاوی مبلـغ ۳۰۷،۷۰۰،۰۰۰ 
استفاده شـده  قرضـه  مجمـوع  برداشـت خـاص(  SDR حـق  )یـا   XDR
مبلغ XDR ۳۰۱،۷۱6،۹۲۷.۳۰ معـادل 4۱۷،۷۷۲،۳44.۵۹ دالرامریکایی، 
وجـوه بازپرداخت شـده قسـط قـروض مبلـغ ۵،۷۲۰،۸4۳.۷ دالـر و تکتانه 
پرداخت شـده مبلـغ ۲۰،۱۹۱،4۸4.4۵ دالـر امریکایـی کـه ۳۵۲.۹4 درصد 

مبلـغ پرداخت شـده بابـت قسـط قـروض را احتـوا می نمایـد.
مجمـوع قـروض تعهد شـده صنـدوق بین المللی پـول برای دو پـروژه جمعاً 
مبلـغ ۹۸،۳۵۰،۲۳۰  استفاده شـده  قـروض   XDR مبلـغ ۱66،۰۰۰،۰۰۰ 
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XDR وانمـود گردیـده یعنـی ۵۹.۲4 فیصـد قـروض اخذشـده از جانـب 
دولـت بـه مصرف نرسـیده اسـت. در معلومـات  که درزمینه در سـال ۱۳۹6 
 XDR ۵۰۰،۳۳۲ ارائـه گردیـده مبلـغ 6۹۲،۷۸۳.۳۲ دالرامریکایی معـادل

بازپرداخـت قسـط قـروض تذکر داده نشـده اسـت.
مجمـوع قروض تعهد شـده بانک انکشـاف اسـالمی برای چهار پـروژه مبلغ 
44،4۱4،۰۰۰ دینـار اسـالمی، قـروض استفاده شـده مبلـغ ۳۱،۱64،۹۰6 
دینـار اسـالمی وانمود شـده یعنـی ۷۰.4۵ فیصد قروض اخذ شـده از بانک 
انکشـاف اسـالمی بـه مصـرف رسـیده کـه بامعلومـات ارائه شـده در سـال 
۱۳۹6 مبلـغ ۱۲۵،۸۸4.۱۵ دینـار اسـالمی در رقـم قرضـه دریافـت شـده 

تفـاوت بـه مالحظه می رسـد.
مجمـوع قـروض تعهـد شـده بانک انکشـاف سـعودی بـرای دو پـروژه مبلغ 
۳۸۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال سـعودی، قرضه اسـتفاده شـده مبلغ ۳۱۹،۷۷۰،۱66 
فیصـد  یعنـی ۸۳.۵۰  افغانـی،  معـادل ۵،۷6۲،۲۵۸،4۰۷  ریـال سـعودی 
قـروض اخذشـده بـه مصـرف رسـیده اسـت. وجـوه بازپرداخت شـده مبلغ 
گردیـده.  وانمـود  افغانـی   ۲۳4،۲6۰،۰۰۰ معـادل  ریـال   ۱۳،۰۰۰،۰۰۰
بامعلومـات ارائه شـده در سـال مالـی ۱۳۹6 مبلـغ ۱۸۷،۵۰۰،۰۰۰ ریـال 
در رقـم قرضـه تعهـد شـده، مبلـغ ۹۵،۹۸4،4۷۸.4۲ ریـال در رقـم قرضه 
دریافـت شـده و مبلـغ ۱۲،۳6۰،۸۳۳.۳۳ ریـال در رقـم بازپرداخـت قرضه، 

تفـاوت بـه مالحظـه می رسـد.
مجموع قرضه تعهد شـده بانک انکشـاف آسیایی مبلغ ۵۱۹،۲۵۵،4۱۸.۸4 
 XDR  4۸۷،6۳4،64۵.۳۹ مبلـغ  ازجملـه  کـه  گردیـده  وانمـود   XDR
معـادل 66۲،۷4۱،۲۱۲.۵ دالـر یعنـی ۹۳.۸ فیصـد آن اسـتفاده گردیـده 
 ۳۸،۸۰۰،۰۰۰ مبلـغ   ۱۳۹6 مالـی  سـال  ارائه شـده  بامعلومـات  اسـت. 
XDR در رقـم قرضـه تعهـد شـده، مبلـغ XDR ۳۲،۷۲۱،6۱۷ در رقـم 
قرضـه دریافـت شـده، مبلـغ XDR 4،۲۸۹،۹۳۳.۰۹ در رقـم بازپرداخت 
قرضـه و مبلـغ ۱،۹۸4،۷6۸.6۳XDR در رقـم پرداخت تکتانـه، تقاوت به 

مالحظـه می رسـد.
 Enhancing the( پـروژه  بـرای  ایتالیـا  کشـور  شـده  تعهـد  قرضـه 
 Civil Aviation Through Upgrade of Heart Airport
Standards( مبلـغ ۲۹،۳۰۰،۰۰۰ یـورو وانمـود گردیـده کـه تاکنـون 
از آن اسـتفاده بـه عمـل نیامـده اسـت، درحالی کـه بـه اسـاس معلومـات 
ارائه شـده در سـال مالـی ۱۳۹6 از قـروض کشـور ایتالیـا طـی سـال های 
۱۳۸۱ الـی اخیـر سـال مالـی ۱۳۹4 مبلـغ ۱،۲۹۹،۹۲۵ یـورو دریافـت 

گردیـده اسـت.
عـالوه بـر آن در معلومـات ارائه شـده از جانـب وزارت مالیـه در سـال قبـل 
پیرامـون قـروض سـال های ۱۳۸۱ الـی اخیـر سـال مالـی ۱۳۹4، قـروض 
کشـور بلغاریـا شـامل نبـوده، امـا بـه اسـاس معلومات ارایه شـده در سـال 
۱۳۹6 قـروض کشـور بلغاریـا طـی سـال های متذکـره مبلـغ ۸،۲۰۱،4۵4 
دالـر   ۱.۲۵۰.۰۰۰ مبلـغ  ازجملـه  کـه  گردیـده  وانمـود  امریکایـی  دالـر 

امریکایـی بازپرداخـت گردیـده اسـت.
طی سـال مالـی ۱۳۹۵ مجموع قروض دریافت شـده از نهادهای بین المللی 
بـرای پنج پروژه جمعـاً مبلـغ ۱6،۵64،۰۱6.4۲ دالرامریکایـی معادل مبلغ 
۱،۱۰۹،۷۸۹،۱۰۰ افغانـی وانمـود گردیـده کـه وجـوه تحصیل شـده با نظر 
داشـت مبلـغ ۵۷،۹۰۳،۳۰۰ دالـر امریکایی وجوه پیش بینی شـده در سـند 
بودجـه مبلـغ 4۱،۳۳۸،۹۸۳.۵۸ دالـر امریکایـی کسـر را نشـان می دهـد. 
طـی سـال مالـی ۱۳۹۵ از مجمـوع مبلـغ ۱،۱۰۹،۷۸۹،۱۰۰ افغانـی وجوه 
دریافتـی از مـدرک قـروض مبلـغ ۵۸۳،۸۷۳،۱4۱.۸۷ افغانـی، مصـرف و 
مبلـغ ۵۲۵،۹۱۵،۹۵۸.۱۳ افغانـی یعنـی 4۷.۳۳ فیصـد آن بـدون مصـرف 
باقیمانـده و دولـت ناگزیـر اسـت از وجـوه مصـرف نـا شـده فیصـدی آن را 

تکتانـه یـا مصـارف اداری بپردازد.
طـی سـال مالـی ۱۳۹۵ مبلـغ ۱،6۱4،۹۹6،۹۱۱ افغانـی به عنـوان قسـط 
قـروض و تکتانـه پرداخـت گردیـده، کـه ازجملـه مبلـغ ۹4۱،4۲۸،۱6۱ 
افغانـی قسـط قرضـه و مبلـغ 6۷۳،۵6۷،۷۵۰ افغانـی مصـارف اداری و یـا 
تکتانـه می باشـد. اسـتفاده کمتر وجـوه در پروژه هـای زیربنایی کـه تمویل 
آن از مـدرک قـروض در نظـر گرفته شـده، ازیک طرف مردم را از دسترسـی 
بـه امکانـات ای کـه از تطبیـق پروژه هـای متذکـره در نظراسـت محـروم 
سـاخته و از جانـب دیگـر وجـوه قرضـه بـدون اسـتفاده باقیمانـده و دولت 
مجبـور اسـت تـا سـاالنه مبالـغ هنگفـت را به عنوان تکتانـه بپـردازد. عالوه 
بـر آن طـوری کـه قبـاًلً  نیز اشـاره شـد، طی سـال مالـی ۱۳۹۵ از مجموع 
مبلـغ ۱،۱۰۹،۷۸۹،۱۰۰ افغانـی وجـوه دریافتـی از مـدرک قـروض مبلـغ 
۵۸۳،۸۷۳،۱4۱.۸۷ افغانـی مصـرف گردیـده، ایـن در حالـی اسـت کـه در 
سـال متذکـره حـدود مبلـغ ۵۸۰،4۷۰،۹۷۵ افغانـی تقریبـاًً  معـادل وجوه 
مصرف شـده به عنـوان تکتانـه یـا مصـارف اداری بـه نهادهای قرضـه دهنده 

پرداخـت گردیده اسـت.
از جانـب دیگـر نتایـج بازرسـی نشـان داد که طی سـال مالـی ۱۳۹۵ مبلغ 
۵۸۳،۸۷۳،۱4۱.۸۷ افغانـی از مـدرک قرضـه در سـه پـروژه ذیـل هزینـه 

اسـت. گردیده 
۱. مدیریت منابع آبی در حوزه غرب، آغاز کار پروژه سال ۱۳۸۲.

و  بـه کنـدز  تاجیکسـتان  از سـرحد  ولـت  انتقـال ۲۲۰  لیـن  تمدیـد   .۲
.۱۳۸4 سـال  پـروژه  کار  آغـاز  پلخمـری، 

۳. سـاختمان سـرک ارملـک- المـان به طـول ۵۰ کیلومتر، آغـاز کار پروژه 
.۱۳۸4 سال 

پروژه هـای متذکـره از سـالیان متمـادی بـه ایـن طـرف از وجـوه قرضـه 
به پیـش مـی رود درحالی کـه مبلـغ هنگفـت به عنـوان مصـارف اداری و یـا 
تکتانـه قـروض بـه نهادهـای قرضه دهنـده پرداخـت گردیده اسـت، اما کار 

پروژه هـای مذکـور تاکنـون تکمیـل نگردیـده اسـت.

منبع: گزارش حساب قطعیه سال ۱۳۹۵
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کسر بودجه و راهکارهای جبران آن
بودجـه منحیـث بزرگ تریـن ابـزار مالـی دولـت امـروز از جایگاهـی مهمی 
برخورداراسـت کـه دولت هـا بـدون داشـتن آن هیچ گاهـی قـادر بـه انجـام 
وظایـف و مسـئولیت شـان نمی باشـند؛ بنابراین دولت هـا مجبورومکلف اند؛ 
تـا یـک بودجه منظـم، معقول و منطقـی را طوری ترتیـب و تنظیم نمایند؛ 
تـا بتوانند به سیاسـت ها، اسـتراتیژی ها و اهداف تعیین شده شـان برسـند. 
بـدون شـک تهیـه و ترتیـب هـر برنامـه و یـا هـر موضـوع مربـوط بـه یک 
سلسـله اصـول، قواعـد و مقررات اسـت کـه بودجه هـم دارای یک سلسـله 
اصـول، قواعـد و مقـررات می باشـد و بـدون درنظرگرفتـن آن هـا نمی تـوان 

یـک بودجه درسـت، معقـول و منطقی داشـت.
امـا ایـن اصـول تـا جـای ثابـت نمانـده و نسـبت بـه شـرایط، اوضـاع و 
احـوال اقتصـادی و اجتماعـی تغییـرات نسـبی داشـته کـه انعطاف پذیـری 
را می توانیـم در بعضـی بخش هـای ایـن اصول مشـاهده نماییـم. مثاًل: اصل 
تعادلـی بـودن بودجـه ازجملـه اصـول اسـت کـه مجمـوع عوایـد ازلحـاظ 
اعـداد و ارقـام مسـاوی بـه مصـارف بـوده باشـد؛ امـا ایـن اصـل امـروزه؛ تا 
جـای کارایی خود را ازدسـت داده اسـت روی این اصل ممکـن در درازمدت 
شـاید بتـوان بـه یک تعـادل بودجه دسـت یافت؛ امـا در کوتاه مدت داشـتن 
یـک بودجـه تعادلی کار خیلی ها دشـوار بنظرمیرسـد و حتی امروز هسـتند 
کسـانی کـه از سیاسـت کسـر بودجـه دفـاع می کننـد و آن را منحیث یک 
پالیسـی و خط مشـی مهمـی جهـت فایـق آمدن به اهـداف اقتصـادی روی 

دسـت می گیرنـد؛ تـا در آینـده بتواننـد از رکود و شـرایط ناگـوار اقتصادی 
رهایـی پیـدا کننـد. امـروز بـا وجودیکـه کسـر بودجـه در اکثـر کشـورها 
وجـود دارد، امـا می تـوان ایـن کسـر بودجـه را تـا جـای از بعضـی منابـع 
قابل دسـترس تأمیـن نمـود از قبیـل کمک هـا، اسـتقراض، فـروش جایـداد 

هـا و غیره...
در ایـن مقالـه بیشـتر روی کسـر بودجـه، مفهـوم کسـر بودجـه و منابـع 
تمویلـی بودجـه از قبیـل مصـارف، عوایـد، کمک هـا، اسـتقراض و فـروش 
جایدادهـای دولتـی مطالـب گنجانیـده شـده اسـت کـه خدمتتـان ارائـه 
می گـردد: قبـل از اینکـه پیرامـون کسـر بودجـه بحـث نمایم نخسـت باید 

بدانیـم کـه بودجـه چیسـت؟
مفهوموتعریفبودجه

کلمـه بودجـه از زبـان التینـی بنـام بولـگا )bulga( گرفته شـده که معنی 
بکـس چرمـی را افـاده می نمـود. بعدتـر ایـن کلمه در زبـان فرانسـوی بنام 
)Boudgette( اسـتعمال گردیـد کـه معنـی فـوق را افـاده می نمـود و 
به مرورزمـان وارد زبـان انگلیسـی شـده بنـام )Budget( معمـول و مروج 
گردیـد کـه نهایتـاً ایـن کلمه بـه سـایر زبان هـا ازجملـه وارد زبان فارسـی 

گردیـد کـه بازهـم معنـی فـوق را افـاده می نمود.

ادامه دارد....

سیدمحمدرضافخری
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1.حسابقطعیهعوایدبودجهعادی
1.1.ارزیابیپالنعوایدسال139۵وچگونگیتحققوتحصیلعوایدازمنابعداخلی

• سهمیه مستوفیت های والیات مبلغ  /۱۷.۵۰۹.۹۲۵.۲۹۲-  افغانی. • سهمیه وزارت ها وریاست های مستقل مرکز مبلغ /4۹.۹۵۷.۰۸۵.۱۰۷- افغانی. 
مجموع  عواید پالن شـده مبلـغ /۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰- افغانی. • سهمیه گمـــــرکات کشور مبلغ  /6۳.۵۳۲.۹۸۹.6۰۱- افغانی.  

قـرار مالحظـه سـند بودجـه ابتـدای سـال مالـی ۱۳۹۵ )بودجه ملی ( ، هدف تعیین شـده بـرای جمع آوری عوایـد از منابع داخلـی ، جمعاً مبلـغ )۱۳۳.4۷۳.4۲۰.۰۰۰( 
افغانـی بـوده ، کـه جزئیات آن در جدول ذیل توضیح شـده اسـت:

 جزئيات مربوط به پالن عواید سال مالی 1395 درسند بودجه ابتدای سال

ارقام به هزار افغانیارقام به هزاردالرتفصيل منابع داخلی

1

عوايد مالياتی
)تکس(

194.62213.039.585ماليات ثابت

371.89524.916.647ماليات برعايدات2

12.577842.685ماليات ملکيت ها3

358.83824.042.174ماليات برفروشات4

479.72232.141.382محصول گمرکی باالی واردات5

100.7726.751.714سايرعوايد مالياتی6

1.518.427101.734.585مجموع

7

عوايد غيرمالياتی

27.7651.860.229عوايد از بابت دارايی های ثابت

93.8346.286.904فروشات اموال وخدمات8

205.94013.797.959فيس های اداری9

8.281554.813حق االمتياز ها10

13.597911.014جريمه ها و مجازات غير مالياتی11

13.142880.498عوايد استخراجی12

64.3484.311.338سهميه های اجتماعی13

9.890662.662سايرعوايد غير مالياتی14

36.91729.265.415مجموع

10.000670.000بيالنس افتتاح شروع سالسايرمنابع داخلی15

حساب قطعیه عواید  سال مالی 1395

16

سايرمنابع داخلی

6.036404.420عوايد شهرک پيروزی

7.000469.000عوايد وزارت زراعت )پارکهای صنعتی(17

13.881930.000عوايد وزارت امورشهرسازی ازپروژه های مسکن18

36.9172.473.420مجموع

1.992.141133.473.420.000مجموع منابع داخلی پالن شده جهت تمويل بودجه ملی سال 1395
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حسـاب قطعیـه عوایـد، نشـان دهنـده مبلـغ )۱۵۵.۹46.۲۹4.۵۲6( افغانـی تحقـق عوایـد سـال مالـی ۱۳۹۵  از منابـع داخلـی بـوده؛ کـه ازجملـه مبلغ 
)۱۵۳.4۹6.۰۰4.۵۸6( افغانـی تحصیـل و مبلـغ )۲.4۵۰.۲۸۹.۹۳۹( افغانـی باقیمانـده از عوایـد تحقـق یافتـه وانمودگردیـده؛

وجـوه تحصیـل شـده به مقایسـه هدف تعیین  شـده منجانب ریاسـت عمومـی عواید وزارت مالیـه) مندرج درحسـاب قطعیه( مبلـغ )۲۲.4۹6.۰۰4.۵۸6(
افغانـی یـا )۱۷( درصـد افزایـش را نشـان میدهـد؛ که این افزایـش عواید  بمقایسـه مبلـغ )۱۳۳.4۷۳.4۲۰.۰۰۰( افغانی پالن منظورشـده درسـند بودجه 

ابتـدای سـال مالی ۱۳۹۵ مبلـغ )۲۰.۰۰۲.۵۸4.۵۸6( افغانـی یا )۱۵( درصـد را احتوا مینماید.
قـرار مالحظـه جـدول فـوق بیشـترین افزایش عواید سـال مالی ۱۳۹۵ به مقایسـه سـال مالـی ۱۳۹4 حـاوی مبلـغ )۱۱.۳۵۰.۷۲۷.۸4۹( افغانـی در باب 

۱۵ ) فـروش امـالک دولتـی ( مشـاهده میگـردد. کـه وجـوه تحصیـل شـده تحت عنـوان عوایـد عملیاتی دفبانـک،  نیز شـامل وجوه متذکره میباشـد.
عوایـد تحصیـل شـده از مـدرک فیس مخابراتی را طی سـال مالی ۱۳۹4 مبلـغ )۸۰.۲۳۲.۰۰۰( افغانی  و درسـال مالی ۱۳۹۵ مبلـغ )4.۲۸۸.۰۷۹.۰۰۰( 
چهـار ملیاردودوصدوهشتادوهشـت ملیـون و هفتادونـه هـزار افغانـی  و همچنـان عوایـد )Over Flight( را در سـال ۱۳۹4 مبلـغ )۲.۰۰۰.۳۱۰.۸۸۱( 

افغانـی و درسـال ۱۳۹۵ )۲.6۷۱.۰66.۱۲۳( دو ملیـارد و ششـصدوهفتادو یـک ملیـون و ششـصت هـزار و یـک صدو بیسـت افغانی نشـان میدهد.

طوریکـه مالحظـه میگـردد سـند بودجه ابتدای سـال ۱۳۹۵ بیانگـر پیش بینی مبلـغ )۱۳۳.4۷۳( میلیارد افغانـی از منابع داخلی بوده که بـا مبلغ )۱۳۱( 
میلیـارد افغانـی ارقـام ارائه شـده از جانب ریاسـت عمومی پـالن وزارت مالیه مبلـغ )۲.4۷۳( میلیارد تفاوت را نشـان می دهد. 

 چگونگی تحقق و تحصيل عواید سال مالی 1395برویت حساب قطعيه عواید:

باقيماندهتحصيالتتحقق یافتهپالن عوایدتشریح باب های عوایدیابواب

60.190.456.82471.347.751.75969.745.641.6951.602.110.063عوايد مالياتی11

29.041.459.29731.265.350.38131.265.350.3810محصول گمرکی12

29.436.359.98735.473.044.30134.660.642.975812.401.326عوايد غيرمالياتی13

544.860.0641808.968.3751.773.694.71335.273.662عوايد متفرقه14

7.450.623.84511.376.482.14811.376.043.548438.600فروش امالک دولتی15

4.336.239.9844.674.697.5614.674.631.27466287سهميه های اجتماعی17

150.795.009.000143.100.914.975143.100.914.9750مساعدتها19

131.000.000.001155.946.294.526153.496.004.5862.450.289.939ميزان عمومی بدون باب 19

281.795.009.001299.047.209.501296.596.919.5612.450.289.939ميزان عمومی بشمول باب 19
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قـرار مالحظـه جـدول فوق بیشـترین افزایش عواید سـال مالی ۱۳۹۵ به مقایسـه سـال مالـی ۱۳۹4 جاری مبلـغ )۱۱.۳۵۰۰( میلیارد افغانـی در باب ۱۰ 
)فـروش امـالک دولتـی( مشـاهده میگردد، وجوه تحصیل شـده تحـت عنوان عوایـد عملیاتی بانک مرکزی، نیز شـامل آن می باشـد.

1.2.چگونگیتحققوتحصیلعوایدازمنابعخارجی
عوایـد پیـش بینـی شـده از منابـع خارجـی برویت سـند بودجه ابتـدای سـال مبلـغ )۱۵۰.۷۹۵.۰۰۹.۰۰۰( افغانی ثبت گردیـده؛ این در حالیسـت که در 
بررسـی وسـط سـال مبلـغ )۷.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰( افغانـی تعهد کمـک اتحادیه اروپـا و همچنان مبلـغ )۱۰.۰۱۱.۰۷4.۹۹۳( افغانی مسـاعدت یـک تعداد از 
منابـع خارجـی در جریـان سـال مالـی ۱۳۹۵ بـه عنـوان ضمیمـه بودجـه، نیز بـه بودجه ملـی تزئید گردیـده که با ایـزاد آن مجمـوع عواید پالن شـده از 

منابـع خارجـی مبلـغ )۱6۷.۸4۱.۰۸۳.۹4۳( افغانی را احتـوا مینماید . 
 وجـوه تحصیـل شـده از منابـع خارجی مبلـغ )۱4۳.۱۰۰.۹۱4.۹۷۵( افغانی وانمـود گردیده؛ از جمله وجـوه متذکره مبلـغ )۱۲۳.۷۸۸.۵۱4.۵4۷( افغانی 
آن بـرای تمویـل بودجـه عـادی بـوده و مبلـغ )۱۹.۳۱۲.4۰۰.4۲۷( افغانـی آن از طریق صندوق امانی بازسـازی افغانسـتان جهت تمویل بودجه انکشـافی 

درسـال مالی ۱۳۹۵ به حسـاب دالری واردات دولت شـامل گردیده اسـت.
بنـااً بـا اسـاس توضیـح فـوق، وجـوه تحصیل شـده از منابع خارجی بـرای تمویـل بودجه عـادی مبلـغ )۱۲۳.۷۸۸.۵۱4.۵4۷( افغانی میباشـد، کـه با نظر 
داشـت وجـوه پیـش بینی شـده درسـند بودجه ابتدای سـال )منـدرج درحسـاب قطعیـه عوایـد( مبلـغ )۲۷.۰۰6.4۹4.4۵۳( افغانی یا )۱۸( درصد کسـر 

را نشـان میدهد. 
امـا اصـل کسـر در تحصیـل عوایـد از منابـع خارجـی بـا توجه به سـند بررسـی وسـط و ضمیمه بودجـه عـادی سـال ۱۳۹۵ مبلـغ )44.۰۵۲.۵6۹.۳۹6( 

افغانـی یـا )۲6.۲4( درصـد را احتـوا مینماید.

  فيصدی افزایش عواید سال مالی 1395 به مقایسه سال مالی 1394 به تفکيک باب های عوایدی.

عنوانباب
عواید تحصيل شده

فيصدی افزایشافزایش
13941395

59.826.863.29569.745.641.6959.918.778.40016.58عوايد مالياتی11

30.419.934.04531.265.350.381845.416.3362.78محصولی گمرکی وفيس ها12

26.944.858.71634.660.642.9757.715.784.25928.63عوايد غيرمالياتی13

696.016.2291.773.694.7131.077.678.484155عوايد متفرقه14

25.315.69911.376.043.54811.350.727.84944836.71فروش امالک دولتی15

4.436.993.8504.674.631.274237.637.4245.35سهميه های اجتماعی16

122.349.981.834153.496.004.58631.146.022.75225.45مجموع
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مصاحبه

کارشناس ارشد مالی بانک جهانی در افغانستان

سید وسیم کاظمی

مصــــــاحبـــــــــــه بـــــــــــا

پرسـش:نخسـتبـهادارهعالیتفتیـشخوشآمدیدوتشـکراز
اینکـهبـرایبخشاطالعـاتوارتبـاطعامـهادارهعالـیتفتیش
فرصـتدادید.بهعنوانپرسـشنخسـتخودرامختصـراًمعرفی

ید؟ نما
پاسـخ: تشـکر از تیـم اداره عالـی تفتیـش و از همـکاری بـا اداره عالـی 
تفتیـش خرسـندم سـید وسـیم کاظمی هسـتم به حیث کارشـناس ارشـد 
مالـی در بانـک جهانـی از سـال ۲۰۱۰ بدین سـو ایفـای وظیفـه می نمایم، 
وظیفـه مـن این اسـت با سـکتورهای مختلف دولـت برای ترویج شـفافیت، 
مسـئولیت پذیری مالـی، گـزارش دهـی مالـی و بخـش اصالحـات مالـی 

مربـوط بـه دولـت ایفـای وظیفـه نمایم.

درموردپروژههایPFMR2وFSPمختصراًمعلوماتبدهید؟
بانـک جهانـی دولـت افغانسـتان را در بخـش اصالحـات مالی عامه از سـال 
۲۰۰۳ بدیـن سـو حمایـت می نمایـد. پـروژه اول کـه اصالحـات مدیریـت 
مالـی عامـه )PFMR۱( اسـت در سـال ۲۰۰۳ آغـاز نمـود، در بخشـی از 
آن پـروژه سیسـتم مدیریـت اطالعـات مالی افغانسـتان )افمس( و سیسـتم 

خزایـن تطبیـق گردیـد و PFRM2 ادامـه PFMR1 می باشـد. بـرای 
آوردن اصالحـات در چهـار بخـش ذیـل فعالیـت می نمایـد.

و  شـفافیت  آوردن  تـدارکات،  سیسـتم  در  اصالحـات  آوردن   •
عامـه؛ تـدارکات  در  حسـابدهی 

• آوردن اصالحـات در سیسـتم خزایـن، ارتقـای سیسـتم مدیریـت 
اطالعـات افغانسـتان، گـزارش دهـی مالـی دولـت و ارتقـا سیسـتم 

خزایـن در والیـات و ولسـوالی هـا؛
• تقویـت سیسـتم تفتیـش داخلـی و همچنان ایجاد یک انسـتیتوت 

مالی در افغانسـتان؛
• در مـورد تفتیـش خارجـی، چگونـه تفتیـش خارجـی یـک عنصـر 

بـرای حسـابدهی و شـفافیت عامـه می باشـد. کلیـدی 
 چگونـه تفتیـش خارجـی تقویـه گـردد؛ تـا بـه مـردم اطمینـان دهـد کـه 
وجـوه عامـه بـرای اهـداف خواسته شـده آن هـا با توجه بـه اصـول موثریت، 
معرفـی  این یـک  می رسـد.  مصـرف  بـه  بـودن  اقتصـادی  و  مثمریـت 
مختصـری PFRM2 بـود و در کل هـدف پـروژه متذکره تقویت سیسـتم 
مدیریـت مالـی افغانسـتان اسـت کـه تمویـل کننـده اعتبـار بیشـتر نماید 
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و کمک هایشـان بـرای دولـت افغانسـتان را ادامـه دهنـد. دولـت همچنـان 
سیسـتمی را تقویـت نمایـد کـه وجـوه عامـه را بـه گونـه مؤثـر بـه مصرف 
برسـاند. طـوری که مشـاهده می نمایم دولت افغانسـتان بر اسـاس سلسـله 
اصالحـات یـک پـالن مالـی بـرای انکشـاف عملکرد طـرح نموده اسـت که 
FPIP نامیـده می شـود و هـدف آن این اسـت کـه برای تمامـی اصالحات 
عامـه مالـی یـک چهارچوب در افغانسـتان وجود داشـته باشـد. بسـیاری از 
تمویـل کننـدگان در حمایـت مدیریـت مالی افغانسـتان دخیل می باشـند. 
ولـی وزارت مالیـه افغانسـتان می خواهـد کـه تمامـی تمویـل کننـدگان را 
تحـت یـک چتـر بیـاورد. بنابرایـن وزارت مالیـه از بانک جهانی درخواسـت 
نمـوده اسـت کـه تطبیـق برنامـه FPIP را بـرای مـدت پنـچ سـال تمویل 
نمایـد. و هرسـال یـک ارزیابـی صـورت می گیـرد و پـالن اصـالح می گردد.

برنامـه )FSP( بـر اسـاس پیشـنهاد وزارت مالیـه ایجـاد گردیـد کـه از 
تطبیـق برنامـه )FPIP( حمایـت نمایـد. و ایـن برنامـه دارای چهـار هدف 

می باشـد. ذیـل 
• اصالحات بودجوی و چگونگی تصویب بودجه؛

• مالیـه و منابـع عوایـد؛ تـا دولـت افغانسـتان بتوانـد چگونـه منابـع 
بیشـتر عوایـد ایجـاد نماید. در حال حاضر دولت افغانسـتان وابسـته به 
کمک هـا خارجـی اسـت و 6۰ درصـد بودجـه افغانسـتان از کمک های 
خارجـی تمویـل می گـردد ولـی به مرورزمان سـعی می گردد که سـهم 
کمـک در بودجـه کاهـش پیدا نمایـد و این بخش بـه آوردن اصالحات 

در گمـرکات و دیگـر منابـع عایداتـی تأکیـد می نماید؛
• شـفافیت، حسـابدهی و مشـارکت عامـه می باشـد کـه در ایـن بخش 
مـا بـا تفتیش داخلـی و تفتیش خارجـی کار می نمایم؛ تـا مراحل اجرا 
 )PFRM2( بودجـه را یـاری نمائیـم و اصالحـات که بخـش از پـروژه
می باشـد ادامـه می دهـم تمرکز بیشـتر ما این اسـت کـه در اداره عالی 
تفتیـش ظرفیـت خلـق نمائیـم. بعـد از اجرای ۱۳ سـال هنـوز هم نیاز 
بـه مشـاورین اسـت و هدف اصلـی )FSP( کاهش مشـاورین می باشـد؛

• جـز نهائـی پـروژه در مـورد مدیریـت عملکـرد می باشـد کـه وزارت 
برنامـه )FPIP( حمایـت می نمایـد و  مالیـه را در مدیریـت تمامـی 
این یـک برنامـه بسـیار وسـیع بـوده که  شـامل ۵۰۰۰ فعالیت می شـود 
کـه در پنـج سـال آینـده اجـرا گـردد. بانک جهانـی مبلغ صـد میلیون 
دالـر آمریکایـی را بـرای تطبیـق برنامـه )FSP( درمـدت پنـج سـال 

اختصـاص داده اسـت.

تطبیـقپـروژه)PFMR2(درادارهعالـیتفتیشبهچـهاندازهبا
اهمیـتومؤثربودهاسـت؟

عالـی  اداره  بـرای  را  ذیـل  مشـخص  اهـداف   )PFRM2( پـروژه  در 
داشـتیم: تفتیـش 

•  یکـی آن ایجـاد پالیسـی تفتیـش رعایـت قوانین و مقـررات بوده که 
تفتیـش رعایـت بر اسـاس معیارهـای جهانی اجرا گردید و توسـط یک 

کمپنـی بین المللـی نیز تصدیق شـد؛

•  ارتقای تفتیش مساعدت ها؛
• ارتقای ظرفیت؛

• کمک به رئیس اداره عالی تفتیش.
در بخـش تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقررات خرسـند هسـتیم کـه گزارش 
بدهیـم؛ چـون اداره عالـی تفتیـش بـه هـدف خویـش بـا حمایـت کمپنـی 
بین المللـی کواتـر نایـل آمـده کـه آن هـا در ۱۱ وزارت سـکتوری تفتیـش 
رعایـت را بـر اسـاس معیارهـا جهانـی اجـرا نمودنـد. در بخـش تفتیـش 
مسـاعدت ها سـطح کیفیـت گزارش دهـی ارتقاء نمـوده اسـت. تمام صورت 
حسـاب های مالـی بـه بانـک به اسـرع وقت سـپرده شـد. در بخـش ارتقای 
ظرفیـت کارمنـدان آمـوزش دیدنـد و سـند دریافـت کردنـد. اداره عالـی 
تفتیـش همچنـان بـا سـایر انسـتیتوت هـای عالـی تفتیـش روابـط خـوب 
برقـرار نمـوده اسـت. درمجمـوع گفتـه می توانـم کـه اداره عالـی تفتیـش 
بـر بسـیاری از اهدافـش دسـت پیداکـرده اسـت. هنـوز هم سـعی می گردد 
اصالحـات بـه وجـود آیـد و در داخـل اداره عالـی تفتیـش ظرفیـت ایجـاد 

گـردد؛ تـا باشـد از وابسـتگی به مشـاورین کاسـته شـود.

دسـتآوردهـایبانکجهانـیازتطبیـقپروژههادرافغانسـتان
میباشـد؟ چی

بانـک جهانـی دیدگاه مثبت به افغانسـتان داشـته و سـرمایه گذاری وسـیع 
در افغانسـتان نموده اسـت، بزرگ تریـن تمویل کننده دولت افغانسـتان نیز 
می باشـد. در حـال حاضـر بانک جهانی ۳۵ پـروژه فعال در افغانسـتان دارد، 
مسـاعدت و تعهـد کـه داده شـده اسـت تقریبـاً ۵ میلیـارد دالر می باشـد. از 
پروژه هـای بانـک جهانـی دسـت آورد هـای زیـاد داریـم. اگـر از شـهرداری 
کابـل اغـار نمائیـم در پـروژه بهبـود شـهر کابـل و تسـهیالت ترانسـپورتی 
سـرک ها اعمـار گردیـده اسـت. در بسـیاری نقـاط مهـم کابل شـهرک های 
رهایشـی اعمـار گردیده اسـت. بانـک جهانـی در بخش صحت نیـز فعالیت 
گسـترده دارد 6۰ در صـد بودجـه صحـی دولـت افغانسـتان توسـط یکـی 
از پروژه هـای بانـک جهانـی تمویـل می گـردد. تسـهیالت صحـی از منابـع 
بیرونـی فراهـم می شـود کـه تعـداد اندکـی از آن بهره منـد می گردنـد. در 
بخـش معـارف نیـز بانـک جهانـی در انکشـاف نصـاب تعلیمی سـهم بسـزا 
داشـته، ماننـد تسـهیل نمـودن تعلیمـات ابتدائـی بـرای اطفـال در بخـش 
تولیـدات اجتماعـی یـک برنامـه وسـیع را بـه نـام برنامـه همبسـتگی ملی 
داشـتیم کـه بـرای مـردم بی بضاعت و فقیـر مسـاعدت می نمـود. در بخش 
 ۲۰۰ ظرفیـت  بـه  بـرق  بندهـای  داشـتیم  پروژه هـای  نیـز  بـرق  انـرژی 
میـگاوات و 6۰ میـگاوات اعمـار گردیده که مـردم افغانسـتان از نعمت برق 
برخـوردار شـدند. در فعالیت هـای بانـک جهانـی در پـروژه گمـرکات نیـز 
دسـت آورد هـای وجـود دارد؛ ریاسـت گمـرکات افغانسـتان ایجـاد گردید 
و تمـام حسـابات در گمـرکات بـر اسـاس معیارهـای بین المللـی صـورت 
می گیـرد. و خرسـند هسـتم کـه بانـک جهانـی خدمـات بهتـر بـرای مردم 

افغانسـتان فراهـم نموده اسـت.



عاشقشدهام
عاشـــق شـــده ام ، حضـــرت معشـــوقه کجایـــی ؟
مـــن »مولـــوی ام« ، »شـــمس« اگـــر جلـــوه نمایـــی.. 
lســـعدی« نشـــوم تـــا در بســـتان دو چشـــمم«
 ! نگشـــایی  را  ات  شـــده  گلســـتان  آغـــوش 
»وحشـــی« شـــده ام تـــا ز تـــو جامـــی بســـتانم
ــی..  ــه گدایـ ــاهی، بـ ــه شـ ــه بـ ــتانم نـ ــی بسـ جامـ
ـــنیدم ـــه ش ـــردی ک ـــه ک ـــو چ ـــان ، ت ـــس خوب در مجل
شـــرمنده ی لطفـــت شـــده صـــد »حاتـــم طایـــی« 
تـــو مـــی دولـــت عشـــاق ای شـــرب دهـــان 
ای قنـــد لبـــت نســـخه ی »عطـــار و دوایـــی« 
ــی ــه ی شمسـ ــو منظومـ ــم تـ ــک چشـ ای مردمـ
هخایـــی  عهـــد  ی  آتشـــکده  تـــو  چشـــم  ای 
دیوانـــه شـــدم در طلبـــت بـــس کـــه بـــه دیـــوان-
هـــی فـــال زدم ، فـــال زدم  ... تـــا تـــو بیایـــی 
نـــدارد کـــه بگویـــد تـــو  از  »حافـــظ« خبـــری 
میترســـم از ایـــن بـــی خبـــری ، مـــاه رهایـــی 
ــت ــاه اسـ ــی مـ ــش پـ ــه نگاهـ ــی کـ ــد پلنگـ ماننـ
ـــی  ـــه هوای ـــن ســـر ب ـــه همی مـــن شـــهره ی شـــهرم ب
از مـــن کـــه دچـــارت شـــده ام یـــاد نکـــردی
جدایـــی  تلـــخ  غـــزل  بـــا  ســـفر  وقـــت  در 
نشـــانه« عشـــاق  دل  را  غمـــت  تیـــر  »ای 
ای منظـــر چشـــمان تـــو کشـــکول »بهایـــی« 
دوری و  رســـوایی  و  تنهایـــی  همـــه  ایـــن  بـــا 
»شـــاعر« شـــده ام تـــا کـــه بگویـــم کـــه خدایـــی! 
ــت ــود اسـ ــرگار وجـ ــه ی پـ ــو نقطـ ــب تـ ــال لـ خـ
ــی...  ــمت مایـ ــره ی قسـ ــودت دایـ ــو خـ ــا تـ اصـ

موالنا 

زغل
نشـــي پرهرونـــه  زړه  خـــوږ  د  ورتـــه  خنـــدا  پـــه  چـــې 
ــي ــه نشـ ــۍ ګلونـ ــت غوټـ ــتا د ښایسـ ــم سـ ــرې دې هـ چیـ
ــړه ــه کـ ــوه لمبـ ــر یـ ــو نظـ ــه یـ ــې پـ ــوم زړه مـ ــه مظلـ راشـ
نشـــي ارمانونـــه  پاتـــې  دې  زړګـــي  ظالـــم  پـــه  چـــې 
ــې ــتې مینـ ــواړي د مسـ ــي غـ ــتي ځوانـ ــون مسـ ــا د جنـ بیـ
نشـــي ځنځیرونـــه  زلفـــو  تـــورو  د  خیـــال  چیرتـــه  بیـــا 
پـــه ُدعاګانـــو مـــې د خـــوږ زړګـــي دردونـــه نـــه ځـــي
نشـــي ټکورونـــه  تـــړم  شـــونډو  د  ښـــیرې  چـــې  څـــو 
اوږو پـــه  خنـــدا  د  چېرتـــه  جنـــازه  روح  د  مـــې  وړې 
ـــي ـــه نش ـــینکي خالون ـــینکي ش ـــرې ش ـــره دې ت ـــو س ـــه وین پ
اوروه پـــام  پـــه  بانـــدې  زړه  پـــه  مـــې  غشـــي  نظـــر  د 
نشـــي یادونـــه  نـــازک  ســـتا  دا  پکـــې  زخمـــي  چیرتـــه 
ــې ــل یـ ــدې ویـ ــتې بیدارېـ ــې لوسـ ــونډې مـ ــې شـ خاموشـ
پـــرې فکرونـــه نشـــي لوګـــي دې  اورونـــه مـــه چېـــړه 
لـــړزوه مـــه  قلمـــه   ) )ســـائل  د  ای  دنیـــا  ویـــده 
نشـــي   تندرونـــه  ســـتوري  مـــات  اوښـــکو  فریـــادي  د 

رحمت شاه سایل



زغل
ورانـــه  دا  دنیـــا  کـــړه  ربـــه  بلـــه    دنیـــا   جـــوړه    کـــړه
ـــړه ـــوړه     ک ـــا  ج ـــه  دنی ـــی  غم ـــو  ب ـــم  ده  ی ـــه  د  غ دا ډک
دلتـــه څـــوک حاکـــم دی څـــوک محکـــوم او څـــوک آقـــا غام
نـــه وی چـــه تضـــاد  پکښـــی یـــوه  ســـمه  دنیـــا  جـــوړه  کـــړه
دا ده  د  فرعـــون ، هامـــان ، شـــداد  او  د  قـــارون  دنیـــا
ـــا  جـــوړه  کـــړه ـــم  زور چـــې  پکښـــی  دغـــه  دنی ـــه وی ظل ن
دلتـــه   خاونـــدان    د    محلونـــو    دی    خدایـــان   ربـــه
ـــړه ـــوړه   ک ـــا   ج ـــه   دنی ـــی   محل ـــو   ب ـــس   د   خټ ـــه   ب بل
ـــرم ـــه ل ـــی  دی کار ن ـــه  کار  کښ ـــه  پ ـــزه  رب ـــم  زه  حم وای
هســـی   مـــی  خیـــال  راغـــی   یـــو  بدلـــه  دنیـــا   جـــوړه  کـــړه

حمزه بابا

دلمیرودزدستم
را! دل مـــی رود ز دســـتم، صاحـــب دالن، خـــدا 
آشـــکارا شـــد  خواهـــد  پنهـــان  راز  کـــه  دردا 
کشـــتی شکســـتگانیم، ای بـــاد ُشـــرطه، برخیـــز!
را آشـــنا  دیـــدار  بازبینیـــم  کـــه  باشـــد 
ده روز مهـــر گـــردون، افســـانه اســـت و افســـون
نیکـــی بـــه جـــای یـــاران فرصـــت شـــمار یـــارا
ــل ــد دوش بلبـ ــوش خوانـ ــل، خـ ــه گل و مـ در حلقـ
الســـکارا! ایهـــا  یـــا  هبـــوا،  الصبـــوح  هـــاَت 
ســـامت شـــکرانه  کرامـــت!  صاحـــب  ای 
را بی نـــوا  درویـــش  کـــن،  تفقـــدی  روزی 
آســـایش دو گیتـــی تفســـیر ایـــن دو حـــرف اســـت:
مـــدارا« دشـــمنان  بـــا  مـــروت،  دوســـتان  »بـــا 
ندادنـــد گـــذر  را  مـــا  نامـــی  نیـــک  کـــوی  در 
را قضـــا  کـــن  تغییـــر  نمی پســـندی  تـــو  گـــر 
آن تلـــخ َوش کـــه صوفـــی ُام الخباِئَثـــش خوانـــد
الُعـــذارا بلـــة 

ُ
ق ِمـــن  احلـــی،  و  َلنـــا  اشـــهی 

هنـــگام تنگدســـتی در عیـــش کـــوش و مســـتی
کایـــن کیمیـــای هســـتی، قـــارون کنـــد گـــدا را
ـــوزد ـــت بس ـــمع از غیرت ـــون ش ـــه چ ـــو ک ـــرکش مش س
ــارا ــنگ خـ ــت سـ ــوم اسـ ــف او مـ ــه در کـ ــر کـ دلبـ
بنگـــر اســـت  مـــی  جـــام  ســـکندر  آیینـــه 
دارا ملـــک  احـــوال  دارد  عرضـــه  تـــو  بـــر  تـــا 
عمرنـــد بخشـــندگان  پارســـی گو  تـــرکان 
را پارســـا  رنـــدان  بشـــارت  بـــده  ســـاقی 
حافـــظ بـــه خـــود نپوشـــید ایـــن خرقـــه مـــی آلـــود
را مـــا  دار  معـــذور  پاکدامـــن،  شـــیخ  ای 
حافظ
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with the budget document. 
• The non-reconciliation of amount recorded in 
Revenue Qatia Statement with the budget document.
• Afs (10.256.709.000) was added to the collected 
and realized revenue under the title of DAB 
operational revenue from domestic sources, while 
later the amount Afs974,222,85  ,10was entitled 
«Compensation for Reducing Central Bank Capital 
and Reduction New Kabul Bank Capital has been 
transferred to the accounts of these banks.
• Non-compliance of M29- provinces Mastofyat 
sent forms with revenue Qatia Statement in some 
cases. 
• Non-compliance of M30- provinces Mastofyat 
remaining form and central entities   with Qatia 
Statement. 
• Non-reconciliation of the transferable remaining 
figures from FY1394 to FY 1395.
• Revenues have been collected in the absence 
revenue plan.

4. Loans
• According to the General Treasury Directorate, 
loans received from the previous year’s till SY1380 is 
USD 11,472.86 million, euro  56.9 million and DKK 5 
million, of which an amount of $ (10,565.95) Million, 
£ 56.9 million pounds and 5 million Krone have 
been settled or exempted, and USD 906.91million 
US dollars   received from 1381 until the last fiscal 
year 1394, XDR 381,241,177.30 from the World Bank, 
XDR 98,350,000)from the International Monetary 
Fund (IMF), Dinar(31,039,024.71) from the Islamic 
Development Bank, IRR(223,785,687.58)  from ADB, 
amount XDR 511,356,082.75 from ADB, amount € 
1,299,925 from Italy and amount USD 8,201,454 
from Bulgaria state.
• According to presented data, the New Kabul Bank 
loan payable to DAB during 8 years (validated from 
1390), including interests a total Afs 41,352,520,160), 
including an Afs429,775,690  ,5 original loan and t 
Afs887,529,910 ,1 of interest was paid by the Ministry 
of Finance as well as Afs 4,447,693,970 original loans 
and the amount Afs131,515,212 ,1 interest was paid 
by the Kabul Bank›s settlement office.
• Considering the national budget document Afs ,3 
879,478,000 is intended to finance the development 

projects of FY1395. According General Treasury 
Directorate data Afs109,789,100  ,1 has been 
collected, of which the amount of Afs 583,873,141.87 
was expensed and the amount of Afs 525,915,958.13 
remained unused, and the Government will be 
obliged to pay interest and administrative cost for 
the unutilized loans.
• During the FY1395, the amount of loans received 
from previous years was Afs 941,428,161 has been 
paid as loan’s installments and Afs 673,568,750 have 
been paid as interest.

It should be noted that the Ministry of Finance provided 
various figures for loans in the years prior to 1381, loans 
from 1381 till FY1394, as well as repayment of loan 
installments and interest during the FY 1395.
5. Bank Reconciliation  
According to the information provided by Central Bank, 
the opening balance sheet for FY 1395 under account 
(600102) USD  619,137,163, the total amount of credit 
during the year was  USD 829,233,392, totally becomes 
the USD 448,370,555 ; the total amount of debit during 
the year was an amount of USD 765,397,651 and closing 
balance was of USD 682,972,904.

, In the FY1395, the total 1,448,370,555 including the 
opening balance sheet has been included in the account 
(600102).

This happened while according to the bill number (4813) 
dated on 1395/3/26, the amount of USD 30,847,347 from 
the USD account of the Kabul Bank settlement office and 
the bill number (21971) dated on 1394/10/6 an amount 
USD 7,000,000 has been transferred from development 
budget discretionary account into t (600102) account 
but has not been reflected in the mentioned account.

6. Conclusions and Recommendations
During the audit of the Qatia Account, twenty major 
deficiencies and deficits are identified in the budget 
execution and the preparation of Qatia Statement and 
to address these issues, separate recommendations 
have been provided; details are reported on pages (-158
167).
It is the summary of the Qatia Statement audit findings 
during FY1395.
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contract staff at the Ministry of Finance.
• Failure to complete (5) benchmarks of the FY 1395, 
which the USD 124.2 million incentive funds were 
received.
• Payment of Afs 35,510,000 Canadian SNC-Lavalin 
Company’s late tax payment plenty from the state 
budget.

3. Revenue’s Qatia Statement: The total amount 
of planned revenues from the domestic resources 
recorded in Qatia Statement was an amount of Afs 131 
billion, which Afs 155,946,294,526 has been realized and 
Afs 153,496,004,586 has been collected, the collected 
funds comparing with designated targets show the 
amount Afs 22,496.004,586 or %17 increase.
        
Revenues collected in FY1395 from domestic sources 
comparing with the amount of Afs 122,349,981,834 of 

collected revenue in FY1394 shows an amount of Afs 
31,149,022,752 or %25.45 increase.
      
Estimated revenues from external sources as per budget 
document at the beginning of the year, the amount Afs 

150,795,009,000 has been recorded, while in the mid-
year evaluation the amount Afs 7,035,000,000 of the 
EU European Union commitment and the amount Afs 
10,011,074,993 grants of a number of foreign resources 
during the FY 1395 as a budget supplement has also been 
increased into the national budget. With the increment 
of this amount, the total amount of planned revenues 
from external sources covered Afs 167,841.083,943.
       
The grant received from foreign sources are estimated 
Afs 143.100.914.975, but according to the information 
of the General  Treasury Directorate , of which the 
amount Afs 123,788,514,547  allocated for financing the 
operational budget and the amount Afs 19,312,400,427 
has been included in the government›s imported dollar 
account through The Afghanistan Reconstruction Trust 
Fund (ARTF)for financing development budget in the FY 
1395, according to which revenues collected from foreign 

sources for operating budget show Afs44.052.569.396 
%26.24)) deduction.

Audit Observations 
• The approved revenue plan is not in accordance 
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Bank comparing with original appropriation. 
• Lack of presenting of expenses documents against 
transferred funds regarding the inauguration of 
Azure Railway. 
• Transferring an of Afs 70 million from the code 95 
salary scale program to the budget of the National 
Security Council (NSC), while the transfer of fund was 
directed from code 91 policy by State President of 
Islamic Republic of Afghanistan 
• The payment of Afs 400 million into the De 
Afghanistan Brishna Shirkat and Afs 48,618,237 to 
Kabul Municipality account for the payment of the 
budgetary units’ debts, it is not clear that how much 
fund were paid on behalf of which entities  and how 
much contribution has each entity in paid amount? 
• Payment of operative funds to some of the budgetary 
units in contradiction with budget execution manual 
10th article..
• The record of Afs 940 million for National Directorate 
of Security (NDS) advance payments and Afs 50 
million for the Ministry of Defense advance payment 
in the Qatia Statement and AFMIS system in the form 
of the next payment (expenditure).
• Non-compliance of   record of advance payment in 
the Qatia statement with AFMIS system.
• Non-reconciliation of letter of credits which their 
validity has been expired.
• Remaining of huge amount of funds in MoIA ans 
MoD operative budget.

2. Development budget: Considering the total budget 
for FY 1395, after adjustment for the year, was Afs 
172.325.315.428, which Afs 93,891,607,133 was utilized 
and the Afs (78,433,708,295) unspent.  The development 
budget realization was (%54.48).

Audit Observations 
• The total number of development projects of 
FY 1395 in budget document was (664) projects, 
including one new project and the rest of the projects  
(663)  were transitive projects , a number of projects 
from the years 2006 ,2005 ,2004 ,2003 ,2002 and. .. 
Moved subsequently.
• The numbers of implementable projects in the Qatia 
statement were 674 projects, which included newly 
in the budget during the fiscal year from contingency 

funds and or supplementary budget funds. which 
(158) or %23.4  of projects,  had no activity and their 
expenditure reported zero, and considered as nullity 
projects; in (6) projects in spite of demanding for and 
releasing allocation of which no activities has been 
done and expenditure was zero.
• Twelve projects, based on the suggestion of 
budgetary units in mid-year evaluation or by the 
usage of contingency code included in budget from 
non-discretionary fund and it are expenditures were 
reported zero.  
• In addition of zero expenditure projects 192 
projects expenditure are lower than %50.
• Ten projects have continued from last 7 years 
(1395-1389) with expenditure of less than %50.
• Internal and external amendments incurred in 
contradiction with article 47th of PEFM law and cash 
accounting manuals. 
• Transfer of Afs 70,706,423 remaining funds of the 
FY 1395 under code 200046 of Procurement Policy of 
Ministry of Finance to code (130170) of Administrative 
Affairs, which is in contradiction presidential decree.
• Four amendment and usage of contingency and 
miscellaneous funds has been in cases other than 
the stated purpose of the budget document.
• The unsettlement  of Afs 4.441.241.512 of the years 
(1392-1381), the amount of Afs(289,208,788), the 
remaining of FY 1393, the amount Afs 1,370,515,905 
the remaining of the FY 1394 and Afs (5,210,136,403)  
advances are related to the FY1395.
• Non-clearing of 41 letter of credits which have 
been opened in previous years, and their validity has 
already been expired, and the remaining balances 
have not been returned to the state›s receivable 
account remained with related entities.
• The 13 letter of credits were opened from the 
development budget funds at the end of FY1395, 
while the funds related to the letter of credits have 
been transferred to specific accounts, no payments 
have yet been made to the determined purpose, 
and the Creditors› Remains (the funds have been 
remained as letter of credits).
• Implementing the travel allowance of the 27 
member of Nation Assembly (Wolesi Jarga) to Turkey 
country from extension electricity project.
•  Non-compliance of NTA guideline in recruitment of 
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Qatia statement should be presented to SAO for audit 
on the date of 3rd Hamal 1396, but the operational 
budget Qatia Statement presented on 13th Hamal and 
development budget Qatia Statement were presented 
on 20th of Hamal and revenues Qatia statement were 
presented on 21 of Hamal  for audit respectively and  
audit was commenced with the submission of operating 
budget Qatia Statements on 13th Hamal, 1396. 

B. Explanation of National Budget 
1. Considering fiscal year1395’s national budget, total 
budget was consisting of Afs(444,606,756,000) which 
was composed of Afs(276,053,896,000) operational 
budget and Afs(168,184,659,750) of development 
budget. 
2. Out of Afs(276,053,896,000)of 1395 fiscal 
year’s operational budget, an amount of 
Afs(241,184,659,750) is actual budget and 
Afs(34,869,236,250) is contingency budget an 
Afs(168,552,861,000) is development budget, 
Afs(166,430,260,360) is actual budget and of 
Afs(2,122,600,200) is contingency budget. 

B – National Budget Financing Resources
1. Considering the national budget, financing of the 
operating budget for the FY 1395 from domestic 
resources was Afs %45)125,258,887,000), and Afs 
000 ,150,795.009 were considered from foreign grants.
2. The financing of the development budget has been 
shown from domestic resources Afs %4.87)8,214,534,000), 
foreign grants  Afs %87) 146.438.187.000), and loans Afs 
%2.3 )  3.879.478.000)  which shows an amount  of Afs 
(%6 10,020,662,000 of the deduction.
C – Summary of Organizational Structure for FY1395 
Considering national budget document, the total 
organizational structure for FY1395 is 849,763 positions, 
which represents a decrease of (2602) positions rather 
than the organizational structure for FY 1394.

D – Budgetary Amendments
1. Development Budget Supplement: Considering 
the Development Budget Supplement documents (final 
transitive projects) for the FY 1395, Afs 3,814,326,454 
has been increased in the Development Budget under 
the title of Transitional Amendments, with the increasing  
of the total amount  the development budget included 

in the supplement is Afs 172,367,187,083.
2. Mid-term evaluation amendments: In the mid-year 
evaluation FY1395, Afs 17,235,000,000 was added in the 
operational budget and the amount Afs 10,106,969,470 
was deducted from the development budget, 
considering that the revised operational budget of mid-
year evaluation would become Afs 293.288,895,870 and 
development budget Afs 162,260,217,617.

E – National Budget Realization FY 1395
1. Operational  Budget: Considering the Operational 
budget Qatia Statement, the total of general budget 
after amendment through the fiscal year is Afs 
289,165,017,896) including Afs 259,891,407,671  
for expenditure and the remaining amount of Afs 
29,273,609,358 which contain approximately %90  of 
Operational budget realization. 
            
Audit Observations 

• Amendments within reserved codes that have 
made significant changes to the approved mentioned 
codes ceiling.
• Amendments and use of contingency and 
miscellaneous funds in cases other than those 
specified in the budget documents.
• Execution of funds from the contingency codes for 
the balance of currencies to the Ministry of Foreign 
Affairs budget, without the approval of the General 
Budget Directorate in FY 1396.
• Unsettlement Afs 737,991,385 remaining from 1381 
to 1392, the amount of Afs 204,026,203 remaining 
from 1393, the amount of Afs(169,631,589) remaining 
from the fiscal year of 1394, and the amount Afs 
942,074,509 the advances related to the fiscal year 
of FY1395.
• Petty cash payment more than from the limit which 
specified in cash accounting manuals and remained 
unsettled. 
• Increment of Organizational some budgetary units 
after national budget approval, which is contradiction 
with 14th of budget execution manuals. 
• Estimation and transfer of funds to Central Bank 
under the heading of “Central Bank Capital Detraction 
compensation” while the funds is being paid for New 
Kabul Bank Loan to Central Bank.
• Extra transfer of Afs(1,897,335,600) to New Kabul 
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The Qatia Statements for the Fiscal Year 1394 has been audited based 
on the Presidential Decree No. 1135 dated 29.9.1395 and Supreme Audit 
Office of Afghanistan (SAO) audit plan for FY1395.

FY1395
Qatia Statement finding Reports summary

A – Documents Presentation 
The Qatia Statements for the Fiscal Year 1394 has 
been audited based on the Presidential Decree No. 
1135 dated 29.9.1395 and Supreme Audit Office of 
Afghanistan (SAO) audit plan for FY1395.

Based on 98th article of constitution, SAO’s Law and 
PEFM Law, the first six months of next year is being 
allocated for preparation of Qatia statement and Qatai 
Statement reporting as well based on presidential decree 
no (6084) dated on 1391/10/3, it was determined that 

Transletor:
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